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يف  األوىل  املرصفيـة  املؤسسـة  نكـون  أن 
التمويـل األصغـر وحفـز ثقافـة االدخـار 
السـودان  ىف  االجتماعيـة  الصريفـة  ورائـد 

واإلقليـم.

الرؤيا

الرسالة

القيم

اإلهتداء برشع الله يف  •
جميع املعامالت

اإلحرتاف . •

النزاهة واإلستقامة . •

الشفافية . •

اإلبتكار واإلبداع . •

القيام بدور فّعال يف  •
املجتمع .

التحسني املستمر •

والصريفـة  املتنوعـة  املاليـة  الخدمـات  تقديـم 
االجتماعيـة املتميـزة وتعبئـة املدخـرات وتمويـل 
كل قـادر عـى الكسـب والعمل يف الريـف والحرض 
لتحقيـق  العامليـة  املعايـري  بأفضـل  السـوداني 
االسـتدامة املاليـة وتخفيـف حدة الفقـر والبطالة 
واملسـاهمة يف خلـق مجتمـع منتـج ومتكافـل .
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األول ىف التمويل األصغر - رائـــد الصريفــة االجتماعية

الرتس األسود وهو رمز الصناعة أياً كان نوعها وتنميتها وهي القاعدة القوية للشعار . •

الدائرة داخل الرتس ترمز لإلنسان وهو أساس التنمية وعمل املرصف . •

الجرة بنية اللون وهي رمز االدخار واملحافظة عليها تعني ربط القديم بالجديد . •

الدائرة داخل الجرة بيضاء تمثل قطعة من النقود وترمز لإلدخار . •

نهر النيل باللون األبيض داخل الجرة رمزاً ملصدر الحياة والرزق . •

رأس الجرة الهالل يرمز لنموذج املرصف اإلسالمي . •

أوراق النبات الخرضاء يف أعىل الجرة ترُمز للتنمية الزراعية . •

شعار  املرصف
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أنشـئ مـرصف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة يف العـام 1996م ، امتـداداً لبنـك االدخـار 

السـوداني )1974 – 1995م ( وهـو مؤسسـة مرصفيـة شـاملة متخصصـة يف التمويـل 

األصغـر وتمويـل املشـاريع ذات البعـد االجتماعـي ، باإلضافـة إيل ممارسـة كافـة األعمال 

املرصفيـة األخـرى عرب شـبكة قوامها 63 فرعـاً وتوكيـالً و82 رصافاً آلياً منتـرشة يف جميع 

. السـودان  واليات 

  األهداف

تخفيف حدة الفقر و تحسني الوضع املعييش ملحدودي الدخل . •

نرش و تنمية الوعى االدخاري واملرصيف . •

التنسـيق مـع املؤسسـات واملنظمـات التـي تعمـل ىف مجـال مناهضـة الفقـر مـن خـالل عمل  •
مـرصيف مؤسـي يوظـف مواردهـا ألغـراض التنميـة وخدمـة كل قطاعـات املجتمـع .

القيـام بجميـع األعمـال املرصفيـة واملعامـالت املاليـة التجاريـة واالسـتثمارية من أجـل توفري  •
الزراعيـة  التنميـة  التنميـة االجتماعيـة واملسـاهمة يف مشـاريع  املـوارد وتوظيفهـا ألغـراض 

الصناعيـة. و  واالقتصاديـة 

تمويل البحوث ودراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية يف مجال املشاريع االستثمارية . •

السياسات العامة للمرصف

التوسـع ىف قطـاع التمويـل األصغـر والصغـري و املتوسـط بتطبيـق أسـس ومعايـري أفضـل . 1
املمارسـات للمسـاهمة ىف تخفيـف حـدة الفقـر .

حفـز املدخـرات وجعلهـا ثقافـة مجتمعيـة رائجـة خاصـة وسـط  زبائـن التمويـل األصغـر . 2
والصغـري و املتوسـط.

حشد املوارد املالية وإستغاللها بفاعلية لتعظيم العوائد املالية واالجتماعية.. 3

اإلستغالل األمثل للموارد البرشية بتفعيل سبل التقنية واإلتصال املتاحة. 4

نبذة تعريفية



مرصف االدخار والتنمية االجتماعية

7التقرير السنوي 2017 م

أ/الفـــروع

تاريخ إفتتاحمفتاح املدينةالهاتفالفاكسالفـــــرعالرقمالوالية
الفرع

1988م7647727986880183األمم املتحـدة1الخرطوم

1990م4645384645370187امدرمان2

املنطقـة الصناعية 3
– أمدرمان

1991م5785005539460187

1992م4859304721960183الخرطـوم جنـوب4

1996م7799757788080183السـوق العـربي5

الخرطوم 6
بحـــري

2001م3433143433150185

السـوق املحلــي- 7
الخرطوم

2002م4363924363940183

الفرع النموذجي 8
للتمويل األصغر

2012م7478137478150183

2014م7800567800560183جامعة النيلني9

سوق ليبيا أم 10
درمان

2014م0187--

1974م8421098430130511ود مدنــي11الجزيرة

1978م8324558322630541الحيصـاحيصـا12

1978م8720058720140517املناقـــــل13

1979م85318001208392130545رفاعـــــة14

السـوق الجـديـد 15
-  ود مدنى

1986م8435838252850511

النشيشيبة - ود 16
مدنى

1994م8432808279780511

2012م-0120349078-تمبول17

2012م-0120344559-الكاملني18

2015م05118421090511-السوق املركزي19

2015م01291681810511-طابت20

2017م-0113565566-24 القرىش21

2017م-0916174779-ودراوه22

االنتشار 

الجغرايف
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تاريخ إفتتاحمفتاح املدينةالهاتفالفاكسالفـــــرعالرقمالوالية
الفرع

سنار
1981م8220448220280561سنـــــار23

1985م8221728220770562سنجـــة24

1986م8242448242880565الســوكي25

1987م8227248227180211عـطبــرة26نهر النيل

1989م8721978771300261شنــــدي27

2007م-8254900120871654بــربــر28

2013م-0912241216-ابوحمد29

2017م0123297191-الدامر30

1984م8435538435570441القضــارف31القضارف

1986م01208481590521-الفــــــاو32

2011م-0912389636-الصباغ33

011705662514402018-الشواك34

1985م8227288259700571كــوستي35النيل األبيض

1989م8251308218250572ربــــــك36

2002م8203408214180551الدمــازين37النيل األزرق

1990م8275888221360411كســــال38كسال

1993م8260508260510311بورتســودان39البحر االحمر

2000م8229578246010241دنقـــــال40الشمالية

091802462502412015-وادي حلفا41

1988م8225568231860611األبيــض42شمال كردفان

2017م-0912737707-بارا43

2012م-0120790084-الخوي44غرب كردفان

2016م-0111117006-الفولة45

2000م82207201208622540634الدلنـــج46جنوب كردفان

2012م8225682259880631كادقىل47

2008م8485008485050731الفـــارش48شمال دارفور

2012م0731--الكومه49

2005م8362048362050711نـيـــــاال50جنوب دارفور

2014م8220428220420713زالنجي51وسط دارفور

2009م8229848229850741الجنينة52غرب دارفور

2015م-0912904056-الضعني53رشق دارفور

2016م-0122239314-ابوكارنكا54
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ب/ التواكيل ومكاتب الرصف 

مفتاح الهاتفالفاكسمكاتب الرصفالواليةالرقم
املدينة

تاريخ إفتتاح 
التوكيل

2007م4363922355690183مكتب رصف معاشات القوات املسلحة .الخرطوم1
مكتب رصف مجمع الرازى جامعة الجزيرة2

الجزيرة ودمدنى
2007م8432808432800511

2007م0120927048-سوق املحصول القضارف .القضارف3

2011م0122718728-توكيل جامعة الفارششمال دارفور4
2015م0918100402-جامعة شمال كردفانشمال كردفان5
2015م0918100402-املرأة العاملةشمال كردفان6
2017م0122137196-وحدة اإلتحاد العام للطالب السودانينيالخرطوم7
2017م0112800000-وحدة سوق األوانى أمدرمانالخرطوم8

2018 م8220448220280561توكيل سوق املحصولسنار9

9التقرير السنوي 2017 م



مرصف االدخار والتنمية االجتماعية

التقرير السنوي 2017 م 10

ج / مواقع الرصافات اآللية للمرصف

امام مبنى الفرعاألمم املتحدةالخرطوم1

برج املرصف – الجهة الشمالية األمم املتحدة2
برج املرصف – الجهة الشماليةاألمم املتحدة3
برج املرصف – الجهة الجنوبيةاألمم املتحدة4
مبنى وزارة الضمان والتنمية االجتماعية )شارع الجامعة(األمم املتحدة5
جامعة الخرطوم  مجمع الزهراء للطالبات )الربكس سابقاً(األمم املتحدة6
فرع السوق العربىالسوق العربى7
فرع الخرطوم جنوب )شمال غرب محطة أبوحمامة(الخرطوم جنوب8
وزارة الثروة الحيوانيةالخرطوم جنوب9

داخلية سعاد طمبل للطالبات غرب اإلمدادات الطبيةالخرطوم جنوب10
مبنى فرع بحري)شارع املزاد(بحرى11
داخلية عاطف التجاني/جوار جامعة األزهريبحري12
مصفاة الجيىلبحري13
مبنى فرع امدرمانأمدرمان14
مجمع عىل عبد الفتاح السكنى امدرمان-شارع املدارس- أمدرمان15

شمال بوابة عبد القيوم
وحدة األوانى سوق امدرمانأمدرمان16
مبنى فرع السوق املحىل )امليناء الربى(السوق املحىل17
شارع جربة جوار ديوان الزكاة اإلتحاديةالسوق املحىل18
ديوان الزكاة الوالئية –والية الخرطومالسوق املحيل19
مبنى فرع املنطقة الصناعيةأمدرمان املنطقة الصناعية20
الفتيحاب- الجامعة اإلسالمية املنطقةأمدرمان املنطقة ألصناعية21
بوابة املستشفى الصينيأمدرمان املنطقة الصناعية22
مبني فرع جامعة النيلنيجامعة النيلني23
وحدة اإلتحاد العام للطالب السودانينيجامعة النيلني24
مبني فرع سوق ليبياسوق ليبيا25

الصندوق القومي 26
للتأمني الصحي

بمنى الصندوق

مقر مجلس الوالياتمجلس الواليات27
مبنى فرع مدنىمدنىالجزيرة28
مبني فرع مدنيمدني29
مبني فرع مدنيالوحدة املتنقلة مدني30
مبنى كلية اقرأ – فدايس الحليمابمدني31
مبنى فرع السوق الجديد مدنىالسوق الجديد32
جامعة القرآن الكريمالسوق الجديد مدني33
مبنى الفرع جنوب رشق مستشفى القلبجامعة الجزيرة34
جامعة الجزيرة – الكلية االعداديةجامعة الجزيرة35
مبنى فرع الحصاحيصاالحصاحيصا36
النسيج الحصاحيصاالحصاحيصا37
مبنى فرع املناقلاملناقل38
مبنى فرع رفاعةرفاعة39
مبني فرع رفاعةرفاعة40
مبنى فرع تمبولتمبول41
مبنى فرع الكاملنيالكاملني42
مبنى فرع السوق املركزيالسوق املركزى43
مبني فرع طابت  طابت44
مبنى فرع القرىش24 القرىش45
مبنى فرع ودراوةودراوه46
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مبنى الفرعالقضارفالقضارف47
وزارة املالية - القضارفالقضارف48
مبنى فرع الفاوالفاو49
مبنى فرع نياالنياالجنوب دارفور50
مبنى فرع الفارشالفارششمال دارفور51
مبنى جامعة الفارشالفارش52
مبنى فرع زالنجيزالنجيوسط دارفور53
مبنى فرع الجنينةالجنينةغرب دافور54

مبنى فرع عطربةعطربةنهر النيل55
وزاره املالية الدامرعطربة56
مبنى فرع بربربربر57
العبيديةبربر58
الكلية التقنية بربربربر59
مبنى فرع شندىشندى60
مبنى فرع أبوحمدأبوحمد61
مبنى فرع الدامرالدامر62
مبنى فرع الدمازينالدمازينالنيل األزرق63
مبنى فرع كوستىكوستىالنيل األبيض64
مبنى فرع ربكربك65
مبنى فرع سنجةسنجةسنار66
مبنى فرع سنارسنار67
جامعة سنارسنار68
مبنى فرع السوكىالسوكى69
جنوب 70

كردفان
مبنى فرع الدلنجالدلنج

مبنى فرع كادقيلكادقيل71
جامعة كسال-املجمعكسالكسال72
مبنى فرع كسالكسال73
مبنى فرع بورتسودانبورتسودانالبحر األحمر74
السكة حديد بورتسودانبورتسودان75
شمال 76

كردفان
مبنى فرع األبيضاألبيض

جامعة كردفاناألبيض77

مبنى فرع بارابارا78

مبني الفرعالفولةغرب كردفان79

مبنى فرع دنقالدنقالالشمالية80

مبني وادي حلفاواداي حلفا81

مبني فرع الضعنيالضعنيرشق دارفور82
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دنقال

بورتسودان

والية كسال

سنار السوكي

سنجة

الدمازين

والية اجلزيرة

ربك

ض
البي

ل ا
لني

ا

االبيض

الدلنج كادوقلي

الفاشر

الكومة

والية اخلرطوم

زالنجي

حلفا

الوالية الشمالية

مشال دارفور

والية مشال كردفان

والية جنوب كردفان

واليةهنر النيل

ن
دفا

 كر
ب

عر
ة 

الي
و

والية البحر األمجر

الصباغ

الفاو
الشواك

القضارف
اجلنينةكوسيت

بارا

الفولة

زالنجي

كسال

ور
رف

 دا
ب

جنو
ة 

الي
و

ور
رف

 دا
ب

غر
ة 

الي
و

ور
ارف

ق د
شر

ة 
الي

و

نياال

الضعني
أبو كارنكا

اخلوي

والية القضارف

١- شندي
٢- بربر

٣- أبو محد
٤- عطربة

فروع والية هنر النيل

١- سنار
٢- سنجة

٣- السوكي

فروع والية سنار

١- االمم املتحدة
٢- فرع امدرمان  

٣-املنطقة الصناعية 
٤- اخلرطوم جنوب
٥- السوق العريب 
٦- اخلرطوم حبري

٧- السوق املحلي اخلرطوم
 ٧- الفرع النموذجي للتمويل 

االصغر 
٩- جامعة النيلني 

١٠- سوق ليبيا امدرمان

فروع والية اخلرطوم
١- ود مدين

٢- املناقل
٣- رفاعة

٤- احلصاحيصا
٥- السوق اجلديد

٦- ود مدين
٧- النشيشيبة - ود مدين

 ٧- متبول 
٩- الكاملني - السوق املركزي

١٠- طابت

فروع والية اجلزيرة
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الهيكل اإلداري 

للمرصف 

هيئة األمناء
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ًالسيد/ وزير املالية والتخطيط اإلقتصادي رئيسا

ًالسيد/ وزير الضمان و التنمية اإلجتماعية رئيساً مناوبا

ًالسيد/ محافظ بنك السودان املركزي عضوا

ًالسيد/ وكيل وزارة املالية والتخطيط اإلقتصادي عضوا

ًالسيد/ وكيل وزارة الضمان والتنمية اإلجتماعية عضوا

ًالسيد/ أمني عام ديوان الزكاة عضوا

ًالسيد/ مدير عام الصندوق الوطنى للمعاشات و التأمينات اإلجتماعية عضوا

ًالسيد/ مدير عام ديوان األوقاف القومية اإلسالمية عضوا

ًالسيد / مدير مفوضية مراقبة و  تخصيص اإليرادات  عضوا

ًالسيد/ مدير عام مرصف اإلدخار والتنمية اإلجتماعية عضواً ومقررا

ًالسيد/ ممثل مسجل عام املهن الزراعية والحيوانية  عضوا

ًالسيد/ ممثل إتحاد عام عمال السودان عضوا

ًالسيد/ ممثل إتحاد عام أصحاب العمل السوداني عضوا

ًالسيد/ ممثل إتحاد عام املرأة السودانية عضوا

ًالسيد/ ممثل مفوض العون اإلنساني عضوا

ًاالستاذة/ د. سمية محمد أحمد أبو كشوة عضوا

هيئة األمناء
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ًالسيد/ د. كبشور كوكوقمبيل عضوا

ًالسيد/ د. أحمد عيل عبد الله عضوا

ًالسيد/ الشيخ عبد الباسط عىل عضوا

ًالسيد/ املهندس/ محمد عيل األمني عضوا

ًالسيد/ عيل محمد الحسن أبريس عضوا

ًالسيد/ أبوعيل مجذوب أبوعيل عضوا

ًالسيد/ محمد هارون كايف عضوا
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ًالسيد/ أ.د أحمد مجذوب أحمد عىل  )خبري اقتصادي( رئيـسـا

ًالسيد/د. عيل محمد خري فضل املويل األمني ) وكيل وزارة الضمان و التنمية االجتماعية( عضـوا

ًاألستاذة/ سناء كامل عىل محمد ) ممثل وزارة املالية والتخطيط االقتصادي( عضـوا

ًاألستاذ/ محمد أحمد برشى بدوي )ممثل بنك السودان املركزى ( عضـوا

ًاألستاذ /محمد عبد الرازق محمد مختار )أمني عام ديوان الزكاة( عضـوا

ًاألستاذة/ ماجدة محمد محمود )املدير العام للصندوق القومي للمعاشات ( عضـوا

ًاألستاذ/ م . الفكي محمد جيب الله محمد )الجهاز االستثماري للضمان االجتماعي ( عضـوا

ًالسيد/ د. عادل عبد العزيز الفكي     )خبري اقتصادي( عضـوا

ًاألستاذ/ عمر محجوب عيل التوم )خبري مرصيف( عضـوا

ًالسيد/ مدير عام مرصف االدخار والتنمية االجتماعية عضـواً ومقررا

مجلـس اإلدارة

بروفيسور ٫ أحمد مجذوب احمد
رئيس مجلس االدارة
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د. بهاء الدين الطيب 
املراقب الرشعي

عبد الرحمن عيل ادم 
أمني مجلس اإلدارة

بشري محمد احمد جاد السيد
املستشار القانوني

هيئة الرقابة 

الرشعية

ً رئيسا الشيخ /  أ. د. العبيد معاذ الشيخ   
ً عضوا الشيخ /  د. نرص الدين فضل املوىل محمد  
ً عضوا الشيخ / د. عيل عبدالله محمد الحسني   
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االدارة العليا

االستاذ/ الزين عمر الحادو
املدير العام

االستاذ/ عبد املنعم محمد فضل املوىل
نائب املدير العام
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د . صالح جربيل حامد
مدير قطاع الخرطوم

السيد/ إبراهيم زروق األمني
مدير القطاع الغربي

السيدة/ سيدة يوسف بابكر
مدير القطاع الشمايل والرشقي

السيد/ نادر عبد الرحمن ابراهيم
مدير القطاع األوسط

مديرو القطاعات
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مديرو االدارت

السيد/ عادل عمر محمد عبد الله
مدير إدارة  التمويل واإلستثمار

السيد/كرار عيي عيل
مدير إدارة التخطيط والبحوث

السيد/ مختار الشفيع محمد
مدير إدارة النقد االجنبى 

والعالقات الخارجية

السيد/ سفيان األمني العوض
مدير إدارة التفتيش واملراجعة 

الداخلية

السيد/ أسامة محمد زين
مدير إدارة الشئون املرصفية 

وتطوير النظم

السيد/ أحمد إبراهيم أحمد بحر
مدير إدارة الحاسوب ونظم 

املعلومات

السيد/ محمد خري عوض الله 
مدير إدارة التسويق  واإلعالم 

والعالقات العامة

السيد/ بشري أحمد محمد
مدير اإلدارة القانونية

السيد/ حماد أحمد أدم
مدير إدارة الشئون اإلدارية 

والخدمات

السيد/ محمد عبد الباقى محمد
مدير إدارة املوارد البرشية

السيد/ املاحي محمد احمد بابكر
مدير إدارة املخاطر

السيد/ ضو النور آدم ضو النور
مدير إدارة الشئون املالية

السيد/الفاتح حسن الصادق
مدير إدارة التمويل األصغر 

والتنمية االجتماعية

السيدة/ جميلة عبد الله كرار
مديرة  مركز التدريب

السيدة/ جميلة عثمان طه
مسئول اإللتزام
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عضوية املرصف يف املؤسسات املرصفية واملالية داخل وخارج السودان

عضو إتحاد املصارف السوداني . •

عضو صندوق ضمان الودائع املرصفية . •

عضو إتحاد املصارف العربية . •

عضو الجمعية العاملية لبنوك االدخار بروكسل – بلجيكا . •

عضو هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية – املنامة– البحرين . •

عضو املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية – كواالملبور – ماليزيا. •



املراسلون يف الدول العربية

اململكة العربية السعودية - رشكة الراجحي املرصفية - الرياض •

مملكة البحرين - بنك يوباف العربي الدوىل – املنامة  •

األمارات العربية املتحدة    - مرصف أبو ظبي اإلسالمي - بنك النيلني- أبوظبي •

جمهورية مرص العربية   -  البنك األهيل املتحد – القاهرة •

الجمهورية اللبنانية - بنك بريوت – بريوت •

دولة قطر - مرصف قطر اإلسالمي – الدوحة •

سلطنة عمان  - بنك مسقط – مسقط •

املراسلون يف أوربا و آسيا

مالطا - فريست إنرتناشونال بنك – FIM مالطا •

الصني  - بنك الصني - بكني •
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خطاب رئيس مجلس اإلدارة أمام هيئة األمناء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل ىف محكم تنزيله )َوإِذْ تَأَذََّن َربُُّكْم َلِئْ َشَكْرتُْم أَلَِزيَدنَُّكْم َوَلِئْ َكَفْرتُْم إِنَّ َعذَاِبي َلَشِديٌد (، 

نحمـده حمـدا يليـق بجالل وجهـه ، وعظيـم سـلطانه ، وصىل الله عيل سـيدنا محمد أشــرف املرسـلني وإمـام الغر 
املحجلـني وعـيل آلـه وصحبه ومـن تبعهم بإحسـان اىل يـوم الدين .

أمـا بعـد : 

أصالـة عـن نفـي ونيابـة عـن  مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة والعاملـني باملـرصف أرحـب بكـم ترحيبـاً يليـق 
بمقاماتكـم السـامية ىف داركـم برئاسـة مرصف االدخـار والتنميـة االجتماعية وأشـكر لكـم اهتمامكـم  بحضور هذا 

اإلجتمـاع الســنوي يف دورة إنعقـاده التاسـعة عرش ملناقشـة  اداء العـام 2017م.

األخوة واألخوات األفاضــــــل :

يأتـي إجتماعكـم الـدوري تقييمـاً ألداء عام ميض وتقويمـاً لعام جديد ، نسـتعرض فيـه مؤرشات أداء العـام 2017م 
إلثـراء النقـاش وإبـداء آرائكـم ومالحظاتكـم وإصـدار قراراتكـم وتوجيهاتكـم تصويبـاً ملسـرية املـرصف القاصدة 
للـه تعـاىل ، يجـيء هـذا اإلجتمـاع ومرصفكم قـد خطي خطـوات متقدمـة يف التمكـني للضعفـاء والفقـراء من خالل 

مرشوعـات التمويـل األصغـر والتنميـة االجتماعية .

لقـد أصبـح مرصفكم منارًة سـامقة ملرشوعـات التمويل األصغـر واملتناهي الصغـر وتمويالت البنـى التحتية   
ممـا جعلـه محل إشـادة مـن املؤسسـات املحليـة واإلقليميـة والدوليـة املرصفيـة واملالية ومـا زال يعمل عىل ترسـيخ 
تجربـة التمويـل األصغـر إنتخابـاً للمرشوعـات وتسـهيالً للضمانات التـى يتميز بها املـرصف دون املصـارف األخرى 
حيـث يعمـل املـرصف بباقـة ضمانات بلغـت اربعة عـرش ضماناً أشـاد بها البنـك املركـزى ويعمل عـىل تعميمها عىل 

. األخرى  املصـارف 

تلـك الضمانـات امليـرة وتبسـيط االجـراءات سـاعدت عىل توسـيع دائـرة مرشوعـات التمويـل األصغـر ومرشوعات 
البعـد اإلجتماعـى وسـط املجتمع السـودانى حيث شـكل قطـاع التمويـل األصغر ومرشوعـات البعد اإلجتماعى نسـبة 
57٪مـن جملـة التمويـل املنفذ بنهاية 2017م،  واسـتفاد منه عدد 67108 مسـتفيداً بنسـبة آداء 112٪ من املخطط .

إن مرصفكـم يهتـم باملدخـرات املحليـة لدورها الـرضورى والحيوي لتحقيـق التنميـة االجتماعيـة واالقتصادية وتأتى 
أهميـة نـرش ثقافة االدخـار لحشـد املـوارد االدخاريـة وتوظيفها لخدمـًة التنميـة االجتماعيـة واالقتصادية لتحسـني 
مسـتوي معيشـة األرس بتمويـل مرشوعاتهم عرب األفـراد واملؤسسـات الحكومية واإلتحـادات والجمعيـات واملنظمات ، 
وأعـد املـرصف عدد من املنتجـات االدخارية منها املحفظـة اإللكرتونية بأنواعها الثالث)االساسـية ، الذهبيـة ، الفضية( 
ومنتـج الدفـع عـرب املوبايـل وخدمـة املوبايـل املـرصىف  وتوفري خدمـة طلب التمويـل االصغر عـرب املوقـع االلكرتونى  

. باملرصف 

إنجـازاً ألهـداف ورسـالة املـرصف بـذل مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة جهـوداً مقدرة لخلـق بيئة عمـل مرصفية 
سـليمة تلبـى متطلبـات العمل املـرصيف الحديثـة وتراعى خصوصيـة املـرصف التنموية ، ممـا كان له كبـري األثر عىل 
أداء املـرصف ىف العـام 2017م ، الـذي أظهـر نمـواً كبـرياً ىف كل املؤرشات حيـث تكللت تلـك الجهود بالتوسـع األفقي 
واإلنتشـار الجغـراىف بإفتتاح عـدد 4 فروع جديدة ىف بـارا و24 القـرىش ، وود راوة ، الدامر وفتـح وحدتني مرصفيتني 
بواليـة الخرطـوم ليصبـح للمرصف عـدد )61( فرعـاً وتوكيالً وعـدد )80( رصافـاً آلياً ، مـع إحكام الضبـط الداخىل 
بتفتيـش ومراجعـة كل فـروع املـرصف ، وادخـال أحـدث التقنيـات املرصفيـة من حيـث الربامـج واألجهـزة املواكبة 
للتطـور املـرصيف. وىف مجـال تهيئة بيئـة العمل تم تأهيل وتشـييد عدد مـن املبانـى ، وىف مجال تنمية املـوارد البرشية 
تـم تحسـني الوضـع املعيـى والوظيفى للعاملـني من خالل تحسـني الهيـكل الراتبى والئحـة رشوط الخدمـة كما تم 
تدريـب عـدد 951 موظفـاً وموظفـًة ىف 178 دورة تدريبيـة ىف الداخـل والخـارج والتأهيـل العلمـي لعـدد 38موظفاً 
لنيـل شـهادات عليـا وبكالريـوس ، وقد إهتـم املرصف بمتطلبـات الرقابـة الوقائية وفقـاً ملـؤرشات CAEL حيث كان 
تصنيـف املـرصف مرضيـاً )Satisfactory( وتبقى لـه القليل للتصنيـف )Strong( ، وأما ىف جانب االلتـزام فقد تمت 
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املشـاركة ىف عـدد مـن الورش والسـمنارات ببنك السـودان املركـزى ووحـدة املعلومات املاليـة خاصة بعمليات غسـل 
األمـوال وتمويـل اإلرهـاب .والكشـوفات الخاصـه بأرهابـى تنظيم القاعـده وكيفيـة التعامـل معها بعد أرسـالها من 

اللجنـة الفنيـة االداريـة ،و تفعيـل الربنامج الخاصـة باعـداد التقارير الخاصـة بعمل مسـؤول االلتزام .

وتـم عمـل تنويـر من مسـؤول الفاتكا باملـرصف بقاعة التدريـب لعدد مـن املوظفني بقانـون الفاتكا وكيفيـة التعامل 
مع الفورمـات الخاصة بفتح الحسـاب .

وتـم تدريـب  نـواب مديـرى الفـروع وعدد مقـدر مـن العاملـني يف مجـال مكافحة غسـل االمـوال وتمويـل االرهاب 
ومـؤرشات االشـتباه  بقاعـة املـرصف واكاديميـة السـودان للعلـوم املرصفيـة ممـا زاد مـن نسـبة عـدد املتدربـني يف 

املـرصف يف هـذا املجـال مما يسـهم يف نـرش ثقافـة االلتـزام بـني العاملني.

وتم ادراج قوائم االرهابيني املرسله من مجلس االمن يف النظام املرصىف الشامل )البنتابنك( وحظرهم . 

تلـك املجهـودات التـى تـم ذكرهـا ، حققـت الغايـات املطلوبـة يف تركيـز األدوات الالزمة لإلنطـالق بنشـاط التمويل 
األصغـر إىل رحـاب أوسـع بإسـتقطاب الودائـع االدخاريـة وإنجـاح تمويل املشـاريع ذات البعـد اإلجتماعـي وقد نال 

املـرصف تقديـراً لتلـك الجهـود عـدة جوائـز ىف العـام 2017م تمثلت ىف : 

منح السـيد رئيـس الجمهورية املـرصف جائزة املسـئولية االجتماعيـة تقديراً لجهـود املرصف املتميـزة ىف مجال 	 
املسـئولية االجتماعية

حصـل املرصف خـالل العام 2017 عىل جائـزة » املرصف األقوى من حيـث تنمية وتطوير اإلقتصـاد اإلجتماعى« 	 
من اإلتحـاد الدوىل للمرصفيني العرب وذلك عىل مسـتوى املصـارف العربية..

-ُمنـح املـرصف جائـزة املسـئولية املجتمعية  عىل مسـتوى املصارف اإلسـالمية من الشـبكة االقليمية للمسـئولية 	 
املجتمعيـة عضـو برنامـج االتفاق العاملـى لالمم املتحـدة بمملكة البحريـن ىف يوليو2017م 

فيما يى نرسد اليكم أهم مؤرشات اداء املرصف بنهاية عام 2017م :-   

أوالً :  أهم مؤرشات األداء املايل بنهاية العام 2017م مقارنة بالعام 2016م :

    توضـح الحسـابات الختاميـة للمـرصف للعـام 2017م التطـور الـذي ظـل يشـهده املـرصف عاماً بعد عـام ولعل 
أكـرب هـذه النجاحـات املحققـة هي املحافظـة عىل خصوصية رسـالة املـرصف واملتمثلـة يف تخفيف حدة الفقر وسـط 
رشائـح املجتمـع امُلسـتهدفة ، حيـث وظف املـرصف 57٪ مـن حجـم التمويل املنفـذ للتمويـل األصغـر والتمويل ذي 

البعـد اإلجتماعـى, وفيمـا يـيل نربز أهم مـؤرشات األداء املـايل بنهايـة العـام 2017م مقارنة بالعـام 2016م :

 إرتفـع حجـم األصـول الثابتة اىل 176 مليـون جنيه بنهايـة العام 2017م مقارنـة بـ 123مليون جنيـه يف العام . 1
2016م بنسـبة نمـو 43٪ وذلـك نتيجـًة إلسـتكمال وإنشـاء مبانى بعـض الفروع إضافـًة اىل توفـري إحتياجات 

العمل مـن األجهـزة واملعدات .  

 إرتفـع حجـم التمويل واالسـتثمار بنهاية العـام 2017م إىل3,420  مليـون جنيه مقارنة بــ 2,227 مليون جنيه . 2
بنسـبة نمو 54٪ عن العـام 2016م .

 إرتفـع حجـم الودائع من 2,674مليـون جنيه يف العـام 2016م اىل 4,678 مليون جنيه يف العـام 2017م بمعدل . 3
.٪75 نمو 

 بلغـت حقـوق امللكيـة ىف املـرصف 551 مليـون جنيـه يف نهايـة عـام 2017م بينما كانـت 339 مليـون جنيه ىف . 4
نهايـة عـام2016م  بمعدل زيـادة ٪63.

بلـغ حجم مخصـص التمويل والتمويـل املتعثر 63 مليـون جنيه ىف العـام 2017م مقارنة بــ 45 مليون جنيه ىف . 5
العام 2016م بنسـبة زيـادة قدرها ٪43.

بلـغ حجـم اإليـرادات 441 مليـون جنيـه ىف عـام 2017م مقارنة بــ 317 مليون جنيـه ىف عام 2016م بنسـبة . 6
.٪39 نمو 

 إرتفـع حجـم املرصوفـات اىل 304 مليون جنيه يف العـام 2017م مقارنة بــ 212 مليون جنيـه يف العام 2016م . 7
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بنسـبة زيـادة قدرهـا 40٪ بسـبب تحسـني رشوط خدمة العاملـني وارتفاع األسـعار نتيجة للتوسـع ىف أنشـطة 
. املرصف 

 بلغـت األربـاح العـام 2017م مبلـغ  137 مليـون جنيـه مقارنة بــ 105 مليون جنيـه ىف نهاية 2016م بنسـبة . 8
زيادة قدرهـا ٪30  .

تمكـن املـرصف من النـزول بنسـبة التعثر إىل 2.8٪ بنهايـــة العـام 2017م  مقارنـة بنسـبة 3.3٪ بنهاية عام . 9
2016م وذلـك للنجـاح الـذي حققته خطط وآليـات املتابعة ملعالجــة التمويـالت املتعثرة التي اسـتمر العمل بها 

طـوال العام.

ثانياً: أهم مؤرشات األداء التنمــوي  للعام  2017م :

1/ التمويل االصغر

    وجـه املـرصف مـوارده لتمويل مرشوعـات التمويل األصغر حيث اسـتفاد من هـذا التمويل عدد 67,108 مسـتفيداً 
بمعـدل نمـو قـدره  21٪ عن عـام 2016م و بحجـم تمويل قـدره 802 مليون جنيـه بمعدل نمو قـدره 56٪ عن عام 

2016م وتمثـل املرأة نسـبة 41٪ منه .

2/التمويالت ذات البعد اإلجتماعي:

    بلـغ حجـم تمويـل البنـى التحتية املنفذ خـالل العـام 2017م مبلغ 585 مليون جنيـه يمثل القطـاع الزراعى ٪50، 
قطـاع التعليـم 23٪ ، وبقيـة القطاعات االخرى 23٪ وقطـاع الكهرباء ٪4 . 

3/املسئولية املجتمعية : 

يُعتـرب املـرصف احد آليـات الدولة التي تعمل عـىل زيادة النمـو االجتماعى و االقتصـادي يف محاور اإلنتـاج والخدمات 
واملسـاهمة يف تخفيـف وطـأة الفقـر وتوسـيع فـرص الكسـب لقطاعـات متعـددة مـن املجتمـع مـن خالل تحسـني 
املسـتوى املعيـيش لكثري مـن األرس بتوفـري التمويل والدعـم للرشائـح الضعيفة باملجتمع مع السـعي الجاد للمسـاهمة 

يف حـل مشـكلة البطالـة وقد قـام املرصف يف هـذا اإلطـار باآلتى :

أ/مرشوعات املسئولية املجتمعية :

 وجـه املـرصف مبلغ 5.3 مليون جنيـه لتمويل مرشوعات املسـئولية املجتمعيـة لقطاعات الصحـة ، التعليم  وقطاعات 
تنمويـة اخرى . 

ب/ القروض الحسنة : 

    قـام املـرصف بتنفيـذ مرشوعـات القـرض الحسـن للمـرأة الريفيـة لعـدد 14837 إمرأة بحجـم تمويل قـدره 20 
مليـون جنيـه ، القـرض الحسـن لـذوى اإلعاقـة لعـدد 1268 معاقـاً بحجـم تمويل قـدره 2 مليـون جنيـه ، القرض 
الحسـن للطـالب )تســليف الطالـب الجامعي( لعـدد 15056 طالباً بحجـم تمويل قـدره 39 مليون جنيـه ، القرض 

الحسـن للنسـاء الفقـريات لعـدد 1285 مسـتفيدة  بمبلـغ واحد مليـون جنيه .

ج/الدعم اإلجتماعي املبارش لالرس الفقرية:

  قـام املـرصف بتحويـل مبالـغ الدعـم اإلجتماعـي للمسـتفيدين بالواليـات املختلفة وقد تـم رصف الدعـم اإلجتماعي 
عـرب املـرصف مبارشة وعـن طريق ديوان الـزكاة ورشكة سودابوسـت ،  بلـغ عدد املسـتفيدين الذين تـم رصف الدعم 
لهـم بواسـطة فروع املـرصف املختلفـة حتى ديسـمرب 2017م عدد 21854 مسـتفيداً بنسـبة 88٪ من املسـتهدف .

ثالثاً: ُمتطلبات الرقابة الوقائية ِوفقاَ ملؤرشات )CAEL( الصادر عن بنك السودان املركزي
وأخـرياً يطيـب ىل أن أتقـدم بفائـق الشـكر والتقديـر لرئاسـة الجمهوريـة إلهتمامهـا املسـتمر باملـرصف ، ولألخـوة 
املسـاهمني ممثلـني يف األخ / وزيـر املاليـة والتخطيـط االقتصـادى ، االخـت االسـتاذة/ وزيـرة الضمـان والتنميـة 
االجتماعيـة واألخ/ محافـظ بنـك السـودان املركـزي الذين ظلـوا يسـاندون املـرصف ىف كل املحافل ويقدمـون الدعم 
والنصـح واملشـورة ونؤكـد لهـم أن آرائهـم ومقرتحاتهـم وتوجيهاتهم محـل تقدير واحـرتام وتنفيذ لإلرتقاء بمسـرية 
املـرصف ، والشـكر موصـول أل عضاء هيئة االمنـاء و ألعضاء مجلـس اإلدارة ولجانـه ولهيئة الرقابـة الرشعية واإلدارة 
التنفيذيـة والعاملـني ملـا بذلـوه من جهد ىف سـبيل تحقيق هـذه النتائـج املرضية ، كما أشـكر األخـوة يف فريق تفتيش 
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ديـوان املراجعـة القومـي الـذي قـام بمراجعـة الحسـابات ويف الختـام أرجـو أن أرفع لكـم توصيات مجلـس اإلدارة 
لكريـم موافقتكـم عليهـا وهي :

أوال: إجازة تقـرير ديوان املراجعة القومى للحسـابات الختاميـــة للمصـرف كـما يف 12/31 /2017م .

ثانيا: إجازة تقرير هيئة الرقابة الرشعية ألعمــال املرصف عن السنة املنتهيــة فـــي 31 /2017/12م 

ثالثـاً: تخصيـص ما نسـبته 50٪ من أربـاح عـام 2017م  احتياطى قانونـى ، 5٪ مسـئولية مجتمعية  عى 
أن تظـل الـ 45٪ االخرى اربـاح مبقاة .

رابعاً: رفع راس مال  املرصف اىل 348 مليون جنيه قبل نهاية العام 2018م  .

خامسـاً: رغـم تأكـد املـرصف مـن أن حكم هيئـة التحكيـم سـيأتي بإثبات حقاملـرصف والحكـم بتصفية مشـاركة 
مستشـفى جـرش والسـماح للمرصف ببيـع املرهونات السـتيفاء حقوقـه إال أنه من املتوقـع أن بيع أصول املستشـفى 
كأجـزاء قـد يفقدهـا الكثـري مـن قيمتها ما لـم يتم بيعهـا كمستشـفى متكامـل ، عليه وتحوطـاً ألي خسـائر قد تنتج 
عـن تصفيـة هذه املشـاركة نلتمـس موافقة هيئتكـم املوقرة عىل تخصيـص مبلـغ 46,492,877.28 جنيـه من أرباح 
هـذا العـام )األرباح املبقـاة( لتكملة مبلغ املخصـص املرصود اآلن والبالـغ 20,084,109.70 جنيـه ليصبح املخصص 

املرصـود لهـذا التمويل مبلـغ 66,576,986.98 جنيه بنسـبة ٪100 .

،،،  هذا وبالله التوفيق  ،،،

أ.د أحمد مجذوب أحمد

 رئيس مجلس اإلدارة
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مؤرشات األداء التنمــوي و االجتماعي  للعام  2017م :

1/ التمويل االصغر:

بلـغ حجـم التمويل االصغر القائـم باملرصف حتى نهايـة العـام 2017م  1,002 مليون جنيه لعـدد 119,892  أرسة 
ويمثـل نسـبة 24٪  مـن جملـة التمويـل القائـم املقـدم مـن املصـارف السـودانية ، يوجه املـرصف 50٪ من سـقفه 
التمويـيل لتنفيـذ مرشوعـات التمويـل األصغـر يف حـدود مبلغ 50 ألـف جنيـه لتمويل املـرشوع الزراعـي أوالصناعي 
و30 ألـف جنيـه لتمويـل مرشوعـات القطاعات األخـرى . بلـغ التمويل املنفـذ الرتاكمـي للفرتة مـن 2013-2017م  
2,365 مليـون لعـدد   286,833 أرسة عـرب التمويـل الفـردي والجماعي حيث بلغ عـدد التنظيمات التـى تم الوصول 

اليهـا يف الفـرتة املذكـورة 841   تنظيمـاً بعـدد بلغ107  ألف مسـتفيداً بحجـم تمويل قـدره 247  مليـون جنيهاً .

التمويل األصغر القائم لألعوام  2013-2017 م

جدول رقم )1)

 )املبالغ بآالف الجنيهات(

2017م 2016م 2015م 2014م م 2013 البيــــان

1,002,050 673,208 550,231 469,076 386,155 التمويل االصغر القائم

٪ 159 ٪ 74 ٪ 42 ٪ 21 - معدل النمو  الرتاكمي ٪

عدد األرُس املستفيدة من التمويل األصغر القائم لألعوام 2013-2017 م

جدول رقم )2)

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م البيـــــان

119,892 110,514 109,596 110,677 97,115 عدد األرس املستفيدة

%23 %14 %13 %14 - معدل النمو  الرتاكمي %

 عدد األرس املستفيدة

حجم التمويل األصغر القائم

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017
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تصنيف التمويل األصغر القائم ) حسب النوع (لألعوام 2013-2017 م

جدول رقم )3)

)املبالغ بآالف الجنيهات(

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م البيـان

عدد 
املستفيدين

املبلغ  عدد 
املستفيدين

املبلغ  عدد 
املستفيدين

املبلغ  عدد 
املستفيدين

املبلغ  عدد 
املستفيدين

املبلغ 

79,099 768,311 71,695 85,745 68,488 243,916 65,802 337,284 60,770 284,433 الذكور

40,793 233,739 38,819 587,463 41,108 306,315 44,875 131,792 36,345 101,722 اإلناث

119,892 1,002,050 110,514 673,208 109,596 550,231 110,677 469,076 97,115 386,155 اإلجمايل

٪ 34 ٪ 35 ٪ 37 ٪ 41 ٪ 37 تمثيل 
اإلناث

تصنيف التمويل األصغر القائم ) حسب القطاع ( لألعوام 2013-2017 م

جدول رقم )4)

)املبالغ بآالف الجنيهات(

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م البيـان

عدد 
املستفيدين

املبلغ  عدد 
املستفيدين

املبلغ  عدد 
املستفيدين

املبلغ  عدد 
املستفيدين

املبلغ  عدد 
املستفيدين

املبلغ 

7,362 81,298 26,852 60,876 34,819 30,848 32,806 47,710 11,213 24,969 الزراعة

22,144 128,507 23,155 149,210 18,878 90,229 14,070 89,718 32,024 113,146 ثروة 
حيوانية

41 1,771 53 705 54 193 33 307 62 434 صناعة

48,923 588,963 40,783 319,514 37,330 280,749 43,728 200,278 36,163 156,117 خدمي

37,792 188,558 17,390 122,763 16,366 127720 17,530 116,054 16,001 82,834 تجاري

3,630 12,953 2,182 20,140 2,149 20,491 2,510 15,009 1,652 8,653 مهني

119,892 1,002,050 110,414 673,208 109,596 550,231 110,677 469,077 97,115 386,153 اإلجمايل

جدول رقم )5)

)املبالغ بآالف الجنيهات(

2017 م 2016م 2015م 2014م 2013م البيــــان

802,117 513,478 395,500 364,180 289,646 التمويل األصغر املنفذ

٪ 177 ٪ 77 ٪ 37 ٪ 26 - معدل النمو الرتاكمي ٪

 التمويل األصغر املنفذ
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عدد األرس املستفيدة من التمويل األصغر املنفذ لألعوام 2013-2017 م

جدول رقم )6)

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م البيــــان

67,108 55,375 55,298 58,383 50,669 عدد األرس املستفيدة

٪ 32 ٪ 9 ٪ 9 ٪ 15 - معدل النمو الرتاكمي ٪

 عدد األرس املستفيدة

التمويل األصغر املنفذ ) حسب النوع ( لألعوام 2013-2017 م

جدول رقم )7)

)املبالغ بآالف الجنيهات(

2017م 2016م 2015م 2014م م2013 البيان

عدد 
املستفيدين

املبلغ  عدد 
املستفيدين

املبلغ  عدد 
املستفيدين

املبلغ  عدد 
املستفيدين

املبلغ  عدد 
املستفيدين

املبلغ 

42,313 620,178 37,896 400,263 32,599 273,823 33,858 251,419 30,129 206,727 الذكور

24,795 181,939 17,479 113,215 22,699 121,676 24,525 112,761 20,540 82,919 اإلناث

67,108 802,117 55,375 513,478 55,298 395,500 58,383 364,180 50,669 289,646 اإلجمايل

٪ 37 ٪ 32 ٪ 41 ٪ 42 ٪ 41 تمثيل 
اإلناث

حجم التمويل األصغر املنفذ ) حسب القطاع ( لألعوام 2017-2013 

جدول رقم )8)

) املبالغ  بآالف الجنيهات(

2017م2016مم20142015م2013مالقطاع

عدد املبلغ 
املستفيدين

عدد املبلغ 
املستفيدين

عدد املبلغ 
املستفيدين

عدد املبلغ 
املستفيدين

عدد املبلغ 
املستفيدين

17,88312,39535,70411,49613,3732,07531,7057,444133,65612,871زراعة

ثروة 
حيوانية

52,3086,72067,1424,93160,5995,92526,475824101,1964,003

216218357074222583,0994,510صناعة

131,86620,313168,68827,266235,48440,462328,38735,720310,51936,375خدمي

82,08110,40381,49713,29279,0246,025118,45510,817150,9657,848تجاري

5,29281711,0661,3946,9508048,03454522,6821,501مهني

289,64650,669364,18058,384395,50055,298513,47855,375802,11767,108اإلجمايل

20
17

20
14

20
13

20
16

20
15
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2/ التمويالت ذات البعد االجتماعي

تُعـد البنـى التحتيـة مطلب رئيي للتنميـة االقتصادية ورضوري لتنمية املجتمعـات ، اذ أنها عامالً مؤثراً ىف اسـتقطاب 
االسـتثمارات وأسـايس لتحقيـق مزيدا مـن النجاحـات واإلنجازات، و بمـا أن أهداف املـرصف الُ تقترص عـىل تخفيف 
حـدة الفقـر من خـالل تقديم التمويـل األصغر للفقـراء بالواليات بل ينشـد املرصف التنميـة االجتماعيـة واالقتصادية 
بواليـات السـودان املختلفـة مـن خـالل تمويـل البنـى األساسـية املـؤازرة لتخفيـف حـدة الفقر مـن  شـبكات املياه 

،مرشوعـات الصحـة ومرشوعـات التعليم وشـبكات الكهرباء والطـرق وغريها من مشـاريع البنـى التحتية .

)املبالغ بآالف الجنيهات(

نسبة التمثيل %إجمايل القطاع2017م2016م2015م2014م2013مالبيان

24,26532,75933,4925,0091,32196,8467املياه 

3,73593315,9386,5952,73129,9302الصحة

16,71742,19381,27939,654131,837311,68021التعليم

128,96023,38817,03639,23524,463253,44017الكهرباء

41,48722,620119,208130,469296,456568,75339الزراعة

مشاريع 
أخرى

12,9609,00541,60115,723128,181196,82014

100 %228,121130,898308,554236,685584,9891,457,469اإلجمايل

3/ مساهمة املرصف يف املحافظ التمويلية القائمة حتي 31/12/2017م 

أ/ املحافظ التمويلية  بريادة املرصف:

)املبالغ بآالف الجنيهات(

حجم املحفظة مساهمة املرصف اسم املحفظة الرقم

32,000 1,000 محفظة الخريجني الثانية 1

37,024 3,500 محفظة تمويل مرشوعات الخريجني 2

10,000 2,000 محفظة السلع االستهالكية واإلسرتاتيجية والية البحر األحمر 3

133,000 37,291 محفظة تمويل الكهرباء 4

77,000 7,500 محفظة السكن االقتصادي والية وسط دارفور 5

11,570 2,640 محفظة تمويل األضاحي 2017 م 6

69,480 13,896 محفظة الصمغ العربي 2017-2018 م 7

370,074 70,069 اإلجمـــــــــــــايل

التقرير السنوي 2017 م 30
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ب/ املحافظ التمويلية التي يساهم فيها املرصف:

)املبالغ بآالف الجنيهات(

حجم املحفظة مساهمة املرصف اسم املحفظة الرقم

210,000 2,000 محفظة تمويل السكن االقتصادي 1

 30,000  1,000 محفظة صندوق اإلسكان والتعمري املرحلة االويل والية   كسال  2

 50,000  20,000 محفظة قوت العاملني والية الخرطوم   3

 100,000  3,500 محفظة تأهيل وصيانة شبكات الري بمرشوع الجزيرة  4

 20,000  600 محفظة أكاديمية السودان للعلوم املرصفية  5

 23,500  1,000 محفظة صندوق اإلسكان والتعمري املرحلة الثانية والية كسال  6

 24,896  2,450 محفظه اإلسكان والتعمري بالوالية الشمالية 7

 156,000  2,500 محفظة اإلسكان والتعمري والية البحر األحمر  8

 104,676  4,000 محفظه اإلسكان والتعمري والية نهر النيل  9

 500,000  10,000 محفظة البنوك لتصنيع الزيوت   10

 21,610 5,000 محفظة السكن االقتصادي - غرب دارفور  11

 400,000  5,000 محفظة إستكمال املدينة الرياضية   12

101,141 2,000 محفظة السكن اإلقتصادي- والية سنار  13

1,017,960 4,500 محفظة القطن 2017-2016 14

170,000 5,000 محفظة املواد البرتولية 15

45,716 2,500 محفظة السكن اإلقتصادى – والية النيل األزرق 16

2,975,499 71,050 اإلجمـــــــــايل
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4/ املسئولية االجتماعية :-
القـــروض الحســنة :. 1

القرض الحسن للمرأة الريفية :

تـم إنشـاء صنـدوق القـرض الحسـن للنسـاء املنتجـات باملناطـق الريفيـة وبتمويـل مـن وزارة الضمـان والتنميـة 
االجتماعيـة, حيـث يهـدف هـذا املـرشوع لزيـادة دخـل املـرأة الريفيـة وتطويرها ، بلـغ التمويـل املنفذ خـالل العام 
2017م 2,496الـف جنيـه لعدد 1,058 مسـتفيدة ، لتصبح جملة املبالـغ املنفذة حتى نهاية العـام 2017م 19,885 

ألـف جنيه لعـدد 14,837 مسـتفيدة .

القرض الحسن لذوى اإلعاقة :

أعـدت وزارة الضمـان والتنميـة االجتماعيـة عرب املـرصف مرشوعاً متكامـالً لتمويل أنشـطة االشـخاص ذوي االعاقة، 
حيـث بلـغ التمويـل املنفذ خـالل العـام 2017م 454 الـف جنيه لعـدد 242 مسـتفيداً لتصبـح جملة املبالـغ املنفذة 

حتـى نهايـة العـام 2017م 1,988 ألف جنيه  إسـتفاد منهـا عـدد 1,268 معاقاً.

)ج(  القرض الحسن للطالب )تســليف الطــالب الجامعي(: 

يقـوم املـرصف بتسـليف الطالب الجامعى بالتنسـيق مع الصنـدوق القومي لرعايـة الطالب ويهدف املـرشوع إىل رفع 
العـبء عـن االرس الفقـرية حيـث يتيح للطـالب االسـتقرار األكاديمـي واملعييش عـرب توفري تمويـل الرسـوم الجامعية 
والسـكن والرتحيـل وغريهـا من مسـلتزمات التعليم العـايل بصيغة القرض الحسـن ، بلـغ حجم التمويـل املنفذ خالل 
العـام 2017م 9,103 الـف جنيه لعـدد2,901 لتصبح جملة املبالغ املنفـذة حتى نهاية العـام 2017م مبلغ 38,629 

الف جنيه لعـدد 15,056 طالـب وطالبة.

)د( القرض الحسن للنساء الفقريات : 

يهـدف املـرشوع إيل اإلسـهام يف تخفيف حدة الفقـر وتوفري فرص عمـل أفضل للنسـاء الفقريات ونرش ثقافـة التمويل 
األصغـر باملناطـق الريفيـة, بلـغ التمويـل املنفذ خـالل العـام 2017 م 864 الف جنيه لعـدد 676 مسـتفيدة لتصبح 

جملـة املبالـغ املنفـذة حتى نهاية العـام 2017م 1,473 الـف جنيه لعدد 1,285 مسـتفيدة.

)هـ( القرض الحسن ملنسوبي العوز املناعى : 

يقـدم املرصف خدمـات التمويل األصغر لألفـراد والجمعيات الوالئية ملنسـوبي الجمعية السـودانية لرعاية املتعايشـني 
مـع فـريوس االيـدز االتحادية وفق ضوابـط ورشوط تمويل ميرة بصيغة القرض الحسـن حسـب االلتزامـات الواردة 

يف االتفاقيـة حيـث بلغ عدد املسـتفيدين 604 فـرد و15 جمعية بمبلـغ 2,929 الف جنيه. 

2 - توزيع الدعم النقدى املبارش للفقراء:

تـم إختيـار املرصف مـن قبـل وزارة الضمان والتنميـة االجتماعيـة منذ العـام 2011م ليقـوم بتوزيع الدعـم النقدى 
املبـارش ملسـتحقيه بكل واليات السـودان , وبالرغـم من صعوبة الوصول للمسـتحقني اال أن املـرصف تمكن عرب فروعه 
مـن الوصـول للمسـتحقني بنسـبة ال تقل عـن 95٪ وكان ذلك للمرحلـة األويل مـن الربنامج والذي كان يسـتهدف عدد 
100الـف مسـتحقاً , وملا توسـع املرشوع ليبلغ 500 الف مسـتحقاً أصبـح للمرصف رشكاء يف املـرشوع وأصبح الدعم 
يُـوزع بواسـطة ديوان الـزكاة ورشكة سودابوسـت لتعدد فروعهمـا بمناطق السـودان املختلفة بجانـب فروع مرصف 
االدخـار مسـتفيدين مـن تجربـة املـرصف يف هذا املجـال . و حاليـاً يقوم  املـرصف بتوزيـع الدعم االجتماعي لــعدد  
24,931, ويسـعى املـرصف لتحويـل املسـتفيدين مـن الدعـم النقدى املبـارش اىل عمالء تمويـل أصغـر و إدخالهم اىل 

دائـرة اإلنتاج.

3 - مساهمة املرصف يف الشمول املاىل :
يسـاهم املـرصف مسـاهمة مقـدرة لتحقيـق وتعميـق مفهوم الشـمول املـاىل , حيث قـام خـالل الفرتة مـن -2013 
2017 م بإدخـال 2,075,570 مواطنـاً  للتعامـل مع الجهاز املرصيف واالسـتفادة من الخدمات املتاحـة وذلك عرب فتح 
الحسـابات املرصفيـة ومنـح التمويـل االصغـر ووفقـاً لعدة آليـات وبرامج منهـا التوسـع ىف فتح الفـروع والرصافات 
اآلليـة ، تسـهيل إجـراءات فتـح الحسـابات ، تطويـر الخدمـات التقنية واملنتجـات ونظـم الدفع اإللكرتونـى ، خفض 

هوامـش أربـاح التمويـل ، خفض تقديـم وقت الخدمـة وتقديم خدمـات ىف اطـار املسـئولية املجتمعية ..

4.  خدمات اجتماعية متنوعة :
يقوم املرصف بتقديم خدمات اجتماعية متنوعة تتمثل يف اآلتي :

يقـوم املـرصف برصف كفالـة الطالب بالتنسـيق مع صنـدوق دعم الطـالب ملا اليقل عـن 200 ألـف طالب منهم  •
مـا يفوق 160الـف طالب عـرب البطاقة املرصفيـة يف 12والية.

تقديم خدمات الحج والعمرة . •

رصف معاشات معايش الخدمة املدنية والقوات املسلحة وربطهم باملرصف لتمويلهم مرشوعات صغرية .  •
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رصف مرتبات األئمة واملؤذنني عرب البطاقات املرصفية . •

رصف كفاالت األيتام بالتنسيق مع ديوان الزكاة  . •

 رصف مرتبات العاملني بالدولة عرب فروع املرصف .  •

تسهيل الحصول عىل خدمات االدخار . •

5 - خدمات أخرى:

ىف اطـار الرشاكـة مع الخدمة الوطنية تم اسـتيعاب 440 مجنـداً ألداء الخدمة الوطنية باملرصف خالل األعــــوام 	 
) 2013 م – 2017م( .

 تم إستيعاب عدد 240 طالب ُمنتج ىف اطار مرشوع الطالب املنتج .	 

 كمـا اتـاح املـرصف التدريب لعـدد 960 طالـب وطالبـة بالتدريب حسـب طلب كلياتهـم لربط الدراسـة بالعمل 	 
عـيل أرض الواقع .

 اتاحـة مكتبـة املـرصف لعـدد ال يقل عـن 1000 طالـب من طـالب البكالريـوس املاجسـتري والدكتـوراة لتكملة 	 
. واجـراء بحوثهم 

تطور األداء املايل للمرصف للفرتة )2013م- 2017م (

)مقارن بسنة األساس 2013م(

املساهمة يف رأس املال

)املبالغ بآالف الجنيهات(

نسبةاملساهمة  ٪ حجم امُلساهمة امُلساهمـــون

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م

٪67 154,120 77,120  77,120 77,120 77,120 بنك الســــودان املركــــــزي

٪24 55,277 55,277  43,728 43,728 43,728 وزارة املالية والتخطيط االقتصادي

٪9 20,000 20,000  20,000 10,000 10,000 وزارة الضمان والتنمية االجتماعية 

%100 229,397 152,397  140,848 130,848 130,848 اإلجمـــــــايل

 املساهمة يف رأس املال

بنك السودان املركزي

وزارة املالية والتخطيط االقتصادي

وزارة الضمان والتنمية االجتماعية
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تطور رأس املال

)املبالغ بآالف الجنيهات(

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م البيــــان

229,397 152,397 140,848 130,848 130,848 رأس املال املدفوع

٪51 ٪8 ٪8 - - معدل النمو الرتاكمي%

رأس املــــال

حقوق أصحاب امللكية

) املبالغ بآالف الجنيهات(

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م البيـــــان

551,039 338,589 272,322 223,390 239,040 حقوق أصحاب امللكية

٪131 ٪123 ٪79 ٪47 - معدل النمو الرتاكمي٪ 

حقـوق أصحاب امللكـية

حجم امليزانية 

)املبالغ بآالف الجنيهات(

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م البيــــــان

5,561,019 3,281,851 2,435,618 2,692,227 1,887,689 حجم امليزانية

٪195 ٪128 ٪69 ٪87 - معدل النمو الرتاكمي ٪

حجم امليزانية

2017
2013

2014
2015 2016

2013 2014 2015 2016 2017

551,039

338,589

272,322239,040

223,390
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عدد الحسابات العاملة باملرصف 

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م البيــــــان

725,338 671,149 637,274 594,199 570,803 عدد الحسابات 
العاملة)العادية(

٪27 ٪18 ٪12 ٪4 - معدل النمو  الرتاكمي ٪

عدد الحسابات العاملة

حجم الودائع 

)املبالغ بآالف الجنيهات(

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م البيـــــان

4,677,807 2,672,033 1,898,575 1,515,013 993,126 حجم الودائع

٪371 ٪169 ٪91 ٪53 - معدل النمو الرتاكمي ٪

حجم الودائع

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017



مرصف االدخار والتنمية االجتماعية

التقرير السنوي 2017 م 36

 حجم التمويل القائم

)املبالغ بآالف الجنيهات(

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م البيـــــان

3,432,197 2,236,147 1,991,978 1,438,331 1,118,746 حجم التمويل القائم

٪ 207 ٪ 100 ٪ 78 ٪ 29 - معدل النمو الرتاكمي ٪

 حجم التمويل القائم

نسبة تعثر التمويل 

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م البيـــــــان

2.82 3.3 3 5,8 4,6 نسبة التعثر %

٪ )0.48( ٪ 0.3 ٪ )2.8( ٪ 1.2 - معدل التغري%

 نسبة تعثر التمويل 

2013 2014 2015 2016 2017

2017

2013

2014
2015

2016
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األربــاح

)املبالغ بآالف الجنيهات(

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م البيــــان

136,837 105,293 60,135 67,179 75,880 األربــــاح

٪ 80 ٪ 39 ٪ )21( ٪ )11( - معدل النمو  الرتاكمي ٪

 األرباح

 

معدل التكلفة

2017م 2016م 2015م م2014 2013 م البيـــان

٪ 61 ٪67 77٪ ٪67 ٪52 معدل التكلفة

٪ 17 ٪ 29 ٪ 48 ٪ 29 معدل التغري ٪

 معدل التكلفة

2013 2014
2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017
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إيضاح رقم )1)

النشأة والنشاط 

النشأة :-

تـم إنشـاء بنك االدخار السـوداني يف عـام 1974م وذلك بموجـب القانون رقم 40 لسـنة 1974م ومقـره بمدينة 	 
ودمدني واليـة الجزيرة .

وبموجـب القانـون رقـم 122 لسـنة 1996م والـذي بموجبـه ألغـى القانـون  رقـم  40 /1974م . تـم إنشـاء 	 
مـرصف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة ويكـون هيئـة مسـتقلة قائمـة ذات شـخصية اعتباريـة وصفـة تعاقبية 

مسـتديمة وخاتم عـام  .

يكـون املركـز الرئيي للمرصف بالخرطـوم ويجوز له أن ينشـئ فروعـاً أو وكاالت باألماكن التـي يراها رضورية 	 
إلنجـاز أعماله وتحقيـق أغراضه داخل السـودان وخارجه .

بلـغ رأس مـال املـرصف حتـى 2017/12/31 م مبلغ 229 مليـون جنيه  نصيـب بنك السـودان .1154 مليون 	 
جنيـة بنسـبة 67 ٪ ووزارة املالية االتحادية  55,3 مليون جنيه بنسـبة ٪24 ووزارة الرعايـة والضمان االجتماعي 

20 مليـون جنيه بنسـبة  9 ٪ .

النشاط :- 

1-  تنميـة الوعـي االدخاري وتشـجيعه لدي املواطنني وتجميـع املدخرات وإسـتثمارها يف مجاالت التنميـة االقتصادية 
واالجتماعيـة وفقاً ألحـكام وقواعد الرشيعة اإلسـالمية وهديها .

2- تقديـم التمويـل الـالزم ملختلف القطاعـات ذات األولوية وعيل وجه الخصـوص مرشوعات الفقـراء وصغار املنتجني 
والحرفيـني واملهنيـني واألرس املنتجة وأرباب املعاشـات وأصحاب العمل مـع مراعاة الضمانـات الالزمة لظروفهم .

3- تمويـل البحـوث ودراسـات الجـدوي االقتصاديـة واالجتماعيـة يف مجال املشـاريع االسـتثمارية لقطاعـات صغار 
. املنتجني 

4- القيـام بجميـع األعمال املرصفيـة واملعامـالت املالية والتجاريـة واالسـتثمارية ومعامالت النقد األجنبـي من صادر 
ووارد وتحاويـل خارجيـة واملسـاهمة يف مرشوعات التنمية أيـاً كان نوعها. 

5- تقديم خدمات اجتماعية خاصة ال تقدمها البنوك األخري .

فروع املرصف :

بلغ عدد فروع املرصف العاملة بنهاية العام 2017م عدد 61 فرع  .

إيضاح رقم (2)

السياسات املحاسبية 

األصول الثابتة تسجل بالدفاتر بالقيمة التاريخية .)أ( 

)ب(  اإلهالك يُحسب عىل أساس القسط الثابت . ويُحسب إهالك األصول الجديدة لفرتة إستخدامها خالل العام  .

)ج( يتبع املرصف التكلفة التاريخية يف تسجيل موجوداته ومطلوباته بالعملة املحلية  

)دـ( يتبع املرصف مبدأ األساس النقدي يف تسجيل إيرادات التمويل  واالستثمار.

)ه( العمالت األجنبية تسجل بالجنيه السوداني وذلك طبقاً ألسعار الرصف عند إعداد القوائم املالية  

)و( تُقيـم املوجـودات واملطلوبـات بالعملـة األجنبيـة عنـد إعـداد القوائـم املاليـة   بالجنيه السـوداني وفقاً لألسـعار 
السـائدة ، وتـدرج الفروقـات الناتجـة عـن ذلك يف قائمـة الدخل ربحـاً أو خسـارة . أما الفروقـات الناتجة عـن تقييم 

اإلسـتثمارات طويلـة األجـل يتـم إدراجها ضمن بنـود حقـوق امللكية .

إيضاح رقم )3)



مرصف االدخار والتنمية االجتماعية

التقرير السنوي 2017 م 48

النقـد وما يف حـكمه

           )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

1,266,427,638 2,545,595,250 النقد املحيل واألرصدة لدي البنوك املحلية )1/3(

15,659,435 17,868,387 النقد األجنبي واألرصدة لدي البنوك األجنبية )2/3(

1,282,087,076 2,563,463,637 اإلجمايل

إيضاح رقم )1/3(

النقد املحيل واألرصدة لدي البنوك املحلية

           )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

148,548,529 230,568,012 النقدية

824,071,901 1,777,573,977 بنك السودان

293,807,208 537,453,261 اإلحتياطي النقدي

1,266,427,638 2,545,595,250 اإلجمايل

إيضاح رقم )2/3)

النقد األجنبي و األرصدة لدي البنوك األجنبية

           )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

1,680,496 1,898,293 النقدية

1,699,330 1,746,137 بنك السودان

1,294,797 1,594,210 اإلحتياطي النقدي

10,710,457 12,284,191 املراسلون بالخارج )1/2/3(

274,355 345,556 ودائع استثمارية طرف املراسلني

15,659,435 17,868,387 اإلجمايل

إيضاح رقم )1/2/3)

حســابات املراســــــلني لدى البنوك االجنبية

2016م 2017م البيـــــــــان

28,398 35,768 رشكة الراجحي املرصفية - الرياض

11,525 14,516 مرصف قطر اإلسالمي

2,333,992 1,794,431 مرصف أبوظبي اإلسالمي

6,751,800 9,628,575 بنك املرشق- دبي

81,850 116,724 بنك بريوت - بريوت

63,793 73,190 يوباف -  املنامة 

24,586 35,062 فريست إنرتناشونال بانك- ملطا

26,250 33,080 بنك الصني – الصني

1,365,485 375,593 بنك النيلني – أبوظبي

18,905 26,878 البنك األهيل املتحد – القاهرة
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2016م 2017م البيـــــــــان

1,067 248 بنك مسقط – عمان

2,806 3,533 بنك الشمال اإلسالمي 

- 130,521 اكتيف بانك

- 16,072 بنك الخرطوم - البحرين

10,710,457 12,284,191 اإلجمايل

)املبالغ بالجنيه(

تمثل حسابات املرصف طرف املراسلني الخارجيني

إيضاح رقم )4)

ذمم البيــوع املؤجلــة

           )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

1,215,077,726 2,054,192,745 املرابحـات

16,940,756 13,393,721 الَســلم 

)336,853,223( )562,274,974( ناقصاً أرباح مرابحات مؤجلة

)11,826,834( )20,153,540( ناقصاً : مخصص التمويل العادي

)13,421,406( )5,317,943( ناقصاً : مخصص الديون املتعثرة

869,917,019 1,479,840,009 اإلجمايل

إيضاح رقم )5)

استثمارات قصرية األجـــل

           )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

85,849,859 67,095,063 املشـــــاركات

242,028,425 261,178,460 املقـــــاوالت

126,751,171 196,667,962 املضـــاربات

6,041,147 177,733 سلع للبيع

3,359,430 4,899,788 موجودات بيع باملرابحة

14,398,322 22,218,377 مستحقات عيل عمالء اإلعتماد )1/5(

390,825,500 651,675,673 أوراق مالية ) سندات الحكومة املركزية – شهامة (

34,140,000 30,140,000 أوراق مالية ) صكوك اإلستثمار الحكومية (

488,948 313,774 إستصناع

54,497,000 54,497,000 صكوك صندوق إدارة السيولة بني املصارف 

)4,874,859( )13,944,070( ناقصاً : مخصص التمويل العادي

)15,109,255( )23,622,184( ناقصاً : مخصص الديون املتعثرة

938,395,688 1,251,297,576 اإلجمايل
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إيضاح رقم )1/5)

مستحقات عيل عمالء اإلعتماد

           )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

14,398,322 22,218,377 رشكة سرتام العاملية

14,398,322 22,218,377 اإلجمايل

إيضاح رقم )6)

التمويل بضمان الودائع الوقفية

           )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

22,877 - األرس املنتجة

22,877 - اإلجمايل

إيضاح رقم )7)

الذمم املدينة 

           )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

98,993 610,535 مدينون متنوعون)إيضاح رقم 1/7(

45,726,090 68,105,024 سلفيات العاملني

243,744 203,042 قرض حسن

46,068,827 68,918,601 اإلجمايل

إيضاح رقم )1/7)

املدينون املتنوعون

           )املبالغ بالجنيه(

2017م2016مالبيـــان

610,50598,963مدينون متنوعون  الرئاسة  رقم )1/7/ أ(

3030فرعنا عطربه 

610,53598,993اإلجمايل

إيضاح رقم )1/7/أ (

مدينون متنوعون – الرئاسة 

           )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

97,963 610,505 مساهمة العمالء يف صندوق الودائع املرصفية

1,000 - أحمد محمد عبد الله 

98,963 610,505 اإلجمايل

يقـوم املـرصف بدفـع مسـاهمة عمـالء حسـابات اإلسـتثمار ىف الصنـدوق نيابة عنهـم و يسـرتدها مـن نصيبهم عند 
األرباح توزيـع 
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إيضاح رقم )8)

املوجـــودات األخــــري

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

2,142,276 2,377,906 مخزونات )أدوات مكتبية(

3,334,703 3,599,878 إيجارات مدفوعة مقدماً

271,726 392,473 مرصوفات مدفوعة مقدماً

- 210,019 جاري فروع

- 734 غرفة التعامل ىف النقد األجنبى

5,748,705 6,581,010 اإلجمايل

إيضاح رقم )9)

إستثمارات طويلة األجل 

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م نسبة التمثيل البيـــــــــان

4,500 4,500   ٪0.32 رشكة مطاحن غالل رفاعة

75,933 75,933  ٪13.92 رشكة التنمية الشعبية للدواجن واإلنتاج الحيواني

35,104 38,964  ٪0.13 الرشكة الوطنية للبرتول

1,455,000 1,673,250 ٪ 6 رشكة املهاجر

217,833 217,833 ٪ 1 رشكة الخدمات املرصفية اإللكرتونية 

227,000 227,000 ٪8 رشكة الجزيرة للنقل واملواصالت والخدمات

398,096 497,620 ٪ 0.07 بنك الخرطوم

50,000 50,000 ٪ 0.09 الوكالة الوطنية لتنمية الصادرات

700,000 700,000 ٪9.73 رشكة األنظمة املالية املرصفية املحدودة

3,750,000 2,724,355 ٪47 رشكة االدخار للخدمات واالستثمار )إيضاح 1/9(

1,018,310 1,069,097 ٪12.55 الرشكة التعاونية للتأمني

7,931,776 7,278,552 ٪100 اإلجمايل

االستثمارات طويلة األجل تمثل الجهات التي يساهم املرصف ىف رؤوس أموالها	 

رشكـة االدخـار اعتـربت كرشكـة زميلـة تـم إظهارهـا بصـايف قيمـة املسـاهمة للعـام 2017 م أما خسـائر 	 
املسـاهمة للعـام 2017 م فتـم العـرض و اإلفصاح عنها تحت بنـد االحتياطـي القانوني و احتياطيـات أخرى بحقوق 

امللكيـة بقائمة املركـز املايل.

إيضاح رقم )1/9)

رشكة االدخار للخدمات و االستثمار

2017م البيـــــــــان

2,724,355

1,025,645

صاىف املساهمة باإليضاح )9( = حقوق ملكية الرشكة 2017 × نسبة املساهمة ىف الرشكة
 % 47× 5,769,499 =                      

احتياطي (تقييم رشكة زميلة بحقوق امللكية)  = 3,750,000 – 2,724,355

3,750,000 اإلجمايل
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إيضاح رقم )10)

أصول مقتناة بغرض البيع 

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

3,807,283 3,807,283 قيمة اراىض زراعية ) السوق العربي (

3,634,917 3,634,917 قيمة اراىض زراعية ) بحري (

7,442,200 7,442,200 اإلجمايل

إيضاح رقم )12)

أصول تحت التنفيذ

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

1,335,224 - مبني فرع كادوقيل

1,335,224 - اإلجمايل

إيضاح رقم )13)

الحسابات الجارية وحسابات االدخار

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

2,311,780,900 4,051,387,328 الودائع بالعملة املحلية )1/13(

8,187,326 8,689,280 الودائع بالعملة األجنبية )2/13(

2,319,968,226 4,060,076,608 اإلجمايل

إيضاح رقم )1/13)

الودائـــع بالعملة املحــلية

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

1,768,154,212 3,117,480,294 الودائع الجـــارية

543,626,688 933,907,034 الودائع االدخارية

2,311,780,900 4,051,387,328 اإلجمايل

إيضاح رقم )2/13)

الودائــع بالعمـــلة األجنبيـة

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

7,683,775 8,349,225 الودائع الجـــارية

503,551 340,055 ودائع االدخار

8,187,326 8,689,280 اإلجمايل

إيضاح رقم )14)
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الودائــع الوقفيـة

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

32,728 24,380 وديعة التنمية االجتماعية

165,057 165,989 وديعة والية الخرطوم

110,536 - وديعة محفظة املرأة

36,007 - وديعة سوداتل

12,122 - وديعة منظمة الصحة العاملية

16,213 - وديعة الطاقة الشمسية

725 17,413 وديعه وقفية دعم الزراعة 

- 492 وديعة وقفية منظمة زمالء االغاثة االفريقية

- 6,350 وديعة صغار مزارعى النيل األزرق

427,394 222,480 اإلجمايل

إيضاح رقم )15)

الذمم الدائنــــــــة

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

8,961,078 26,030,578 دائنون متنوعون )1/15(

2,022,718 1,103 حسابات اإلسترياد

456 587 حسابات الصادر

19,882,059 48,011,622 شيكات مقبولة الدفع

8,408,242 1,664,155 هوامش خطابات الضمان

9,437,378 34,417,621 تحاويل يف إنتظار الدفع

38,332,302 3,257,522 جاري املشاركات

43,655 37,055 مال مضاربة التمويل االصغر

3,300 - محفظة تمويل مرشوعات الخريجني

10,604,834 3,016,407 محفظة تمويل مرشوعات الخريجني الثانية

21,741,938 20,235,027 محفظة تمويل مرشوعات الخريجني الثالثه

 18,553,424     9,981,861 مطالبات محول القيود القومي

23,128 13,668,473 مال مضاربة الصمغ العربي

12,681,872 19,901,428 مال تسليف الطالب الجامعي

- 369,786 مال مضاربة ربط  صغار املزارعني باألسواق

20,000 114,365 مال مضاربة ربط صغار املزارعني باألسواق الثانية

2,315,986 - مال مضاربة السلع اإلستهالكيه والية البحر األحمر

39,482 6,672 مال مضاربة األضاحي والية القضارف

526,704 110,926 مال مضاربة املرة

7,902,835 743,502 مال تمويل املرأة الريفية

2,239,177 2,244,592 مال مضاربة محفظة األمان ـ والية الجزيرة

930,067 1,047,197 الجمعية السودانية للمتعايشني مع اإليدز

549,828 446,499 جاري مشاركة التمويل االصغر

1,175,458 262,043 مال مرشوع تنمية املعاقني
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2016م 2017م البيـــــــــان

5,702,080 1,377,196 تمويالت القرض الحسن ملرشوع املرأة الريفية

3,584,511 3,342,099 مال مضاربة كهرباء والية الجزيرة

1,283,862 2,908,184 مال مضاربة كهرباء والية نهر النيل - ابو حمد

9,950 20,910 مال مضاربة ربط صغار املزارعني باألسواق الثالثة

5,668,232 6,010,453 مال مضاربة بنك السودان – والية الجزيره

10,121,409 - مال محفظة كهرباء قرى الفاو

288,771 403,755 مال مضاربة بنك السودان – والية شمال كردفان

104,219 88,545 مال تمويالت املراة جمعية كافا

102,341 112,742 مال تمويالت املراة منظمة جسمار

44,188 47,250 مال تمويالت املراة مؤسسة الرشق االدنى

56,541 58,893 مال تمويالت املراة مؤسسة رفيدة

316,991 714,527 مال محفظة رابطة املراة العامله – شمال كردفان 

- 604,093 مرشوعات املرأة الريفية – بنك السودان

- 8,794,941 مال محفظة السكن اإلقتصادى – والية وسط دارفور

- 1,309,895 مال مرشوعات املرأة الريفية الثالثة

- 5,911,252 مال مرشوعات املرأة الريفية الرابعة

- 876,187 مال مرشوع تنمية املعاقني الثانى

- 10,000,000 رأس مال مضاربة الشباب

193,679,021 228,149,943 اإلجمايل

أموال املضاربات تمثل املتبقى من أموال الغري ىف املضاربات التى يُديرها املرصف بعد التمويل

إيضاح رقم )1/15)

دائنون متنوعون

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م2017مالبيــــــان

5,1865,186عثمان أحمد العامرى

916-صاىف حقوق العاملني الذين تركوا الخدمة
ً 12,8525,461ايرادات مقبوضه مقدما

256,379380,740معاشات وزارة املالية

297,477297,477التزامات بنك القضارف لالستثمار

14,139-مستحقات عاملني تركوا الخدمة

47,076)261,694(بنك السودان / حسابات غري املقيمني

417,917316,331رسوم استعالم ائتمان

145,39697,477مستحقات عموالت الرصافات اآللية

1,91836,897رشكة الخدمات املرصفيه/مقاصة

20,23729,593مستحقات طباعة الشيكات والبطاقات املرصفيه

57,397-عادل عبدالله تاور

53,84053,840سعد الدين عبد الله عبد الكريم

949,5081,342,530إجمايل ما بعده

949,5071,342,530إجمايل ماقبل

51,07151,071رشكة النرص يونايتد املحدودة
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2016م2017مالبيــــــان

30,01130,011تقوى عبد الرحمن حسن أحمد

2052صندوق دعم الطالب

15,3606,885مستحقات رشكات التأمني

-51كفالة الطالب الجامعي

86120مستحقات الرضائب

15,481,4961,610,115املحفظة اإللكرتونية

377,869382,069التكلفة اإلدارية لتمويالت املضاربات املقيدة

-12,486زيادة ىف الخزينة

736,326544,456فائض الرصافات اآللية

1,8381,403فوائض املراسلني- مال نفع املواطن

7,976,5104,795,773االرصده املحجوزة

1006,750اتحاد اصحاب العمل

323,253189,813العاملني بالخارج واملصدرين والبائعني

80-رسوم التقديم ملؤسسات التعليم العايل

-63,615رسوم مستحقات تنفيذ تعاقد )فرع ربك(

26,030,5788,961,078اإلجمايل

إيضاح رقم )16)

املطلوبــــــات األخـــــــــري

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

27,280 9,653 مرصوفات مستحقة )1/16 (

17,227,044 5,057,326 مخصص فوائد مابعد الخدمة ) التامينات االجتماعية(

4,067,612 7,420,447 مخصص فوائد مابعد الخدمة النظام املزدوج

31,954,398 48,432,949 مخصص حافز العاملني

28,590,123 42,830,328 مخصص أرباح ودائع اإلستثمار

- 1,725,199 مخصص تغيري سعر الرصف

3,540,764 - جاري الرئاسة والفروع

85,398,221 105,475,902 اإلجمايل

إيضاح رقم )1/16)

املرصوفات املستحقة

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان
1,392 7,000 فرع ود مدني                    )1/16/أ(

824 - فرع االمم املتحدة               )1/16/أ (

2,000 - )فرع السوق املركزي (      )1/16/أ (

1,683 2,653 )فرع وادي حلفا (             )1/16/أ (  

1,381 - )فرع كادوقيل (                 )1/16/أ (

20,000 - )فرع بحري(                    )1/16/أ (

27,280 9,653 اإلجمايل



مرصف االدخار والتنمية االجتماعية

التقرير السنوي 2017 م 56

إيضاح فرعي رقم ) 16 / 1 / أ(

املرصوفات املستحقة ) الفروع (

                                                                                                           ) املبالغ بالجنيه(

2017 م البيـــــــــان

2,653 بريد وهاتف                                 )فرع وادى حلفا (

7,000 بريد وهاتف                                 )فرع مدني(

9,653 اإلجمايل

إيضاح رقم )17(

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات املطلقة

                                                             )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

342,767,554 615,423,311 ودائع االستثمار بالعملة املحلية

462,013 632,124 ودائع االستثمار بالعمالت األجنبية

343,229,567 616,055,435 اإلجمايل

تمثل أرصدة ودائع حسابات االستثمار

إيضاح رقم )18)

رأس املــــال املدفــــــوع

                                                         )املبالغ بالجنيه(

نسبة املساهمة 2016م 2017م البيـــــــــان

٪67 77,120,000 154,120,000 بنك الســودان

٪ 24 55,277,357 55,277,357 وزارة املالية والتخطيط االقتصادي

٪ 9 20,000,000 20,000,000 وزارة الضمان والتنمية االجتماعية

٪100 152,397,357 229,397,357 اإلجمايل

إيضاح رقم )19)

اإلحتياطى القانونى و إحتياطيات أخرى

                                                                                       )املبالغ بالجنيه(

2017م البيـــــــــان

126,378,099 اإلحتياطى القانونى ىف 2016

13,683,662 رسملة 10 ٪ إحتياطى قانونى من أرباح العام 2017

)1,025.645( إحتياطيات أخرى ) رشكة زميلة (

139,036,116 اإلجمايل
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إيضاح رقم )20)

االرباح املبقاه 

                                                                                       )املبالغ بالجنيه(

2017م البيـــــــــان

56,127,148 متبقي االرباح املبقاه 2017 م

136,836,619 ارباح العام 2017 م 

)13,683,662( رسملة 10 ٪ إحتياطي قانوني 

179,280,015 اإلجمايل

إيضاح رقم )21(

املسئولية االجتماعية

                                                                                       )املبالغ بالجنيه(

2016 2017م البيـــــــــان
- 5,260,156 المسئولية االجتماعية
- )1,935,035( مساهمات من المسئولية االجتماعية
- 3,325,121 اإلجمالي

تمثل املبلغ املخصص من األرباح املبقاة للعام 2016 م كمساهمة املرصف ىف املسئولية االجتماعية 

إيضاح رقم )22)

الحســــــابـــات النظاميــــة

                                                                                       )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

16,276,612 8,107,927 خطــابات الضمان

- 240,000 تمويل محفظة الصمغ العربي

234,403 226,208 تمويل محفظة التمويل األصغر

67,135,419 66,694,541 الديون املهلكة

9,906,480 - تمويل محفظة السلع اإلستهالكية

9,539,782 8,909,166 تمويل محفظة االضاحي

679,943 555,226 تمويل محفظة املرة

520,758 147,873 تمويل محفظة صغار املزارعني

7,030,941 2,862,349 تمويل محفظة الخريجني الثانية

2,058,214 21,923,781 تمويل محفظة الخريجني الثالثه

269,634 270,857 تمويل محفظة املعاقني

287,408 284,063 تمويل محفظة املعاقني الثاني

1,493,325 1,298,305 تمويل محفظة تمويل املرأة الريفية

1,421,027 970,777 تمويل محفظة تمويل صغار املزارعني الثانية

26,490 21,905 تمويل محفظة تمويل صغار املزارعني  الثالثة

49,505 44,090 تمويل  محفظة االمان – والية الجزيرة

1,209,315 602,078 تمويل الجمعية السودانية للمتعاشني مع االيدز

379,804 37,583 تمويل محفظة والية الجزيرة – بنك السودان
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2016م 2017م البيـــــــــان

119,410 4,426 تمويل محفظة والية شمال كردفان

1,479,851 891,327 تمويل محفظة املرأة الريفية – بنك السودان

37,779,487 32,579,304 تمويل محفظة تمويل كهرباء والية الجزيرة

80,619,542 100,904,261 تمويل محفظة كهرباء ابو حمد

2,095 - تمويل محفظة تمويل املراة - جمعية كافا

66,511 - تمويل محفظة املراة - منظمة جسمار

4,312 - تمويل محفظة املراة - مؤسسة الرشق االدنى

470,900 181,600 محفظة تمويالت القرض الحسن للنساء الفقريات

398,130 1,247,302 تمويل محفظة تمويل املرأة الريفية الرابعه

1,976,459 3,223,529 تمويل محفظة رابطة املراة العامله – شمال كردفان

860,775 715,957 تمويل محفظة تمويل املرأة الريفية الثاله

242,296,532 252,944,435 اإلجمايل

إيضاح رقم )23)

إيرادات ذمم البيــوع املؤجلــة

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

174,895,047 274,766,868 البيع باملرابحـة

3,711856 3,659,327 بيع الَســــــلم

178,606,903 278,426,195 اإلجمايل

إيضاح رقم )24)

إيرادات االستثمارات قصرية األجل

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

10,460,704 21,313,349 املشـــاركــات

6,249,469 11,659,120 املضــــاربات

40,273,117 41,552,371 املقـــــاوالت

11,516 350,000 اإلستثمار املبارش

59,150,923 60,266,579 أوراق مالية ) شهامة (

4,477,221 8,472,385 أوراق مالية ) صكوك اإلستثمار الحكومية (

120,622,950 143,613,804 اإلجمايل

إيضاح رقم )25)

إيرادات الخدمــــــات املرصفيـــة

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

6,878,521 8,289,437 عمولة الحسابات الجارية

11,144,250 15,277,831 عمولة التحاويل

685,673 1,749,866 عمولة الكمبياالت

408,814 221,038 عمولة الشيكات املرصفية
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1,106,472 815,753 عمولة خطابات الضمان

537,249 858,349 عمولة خطابات إعتماد

8,383,590 11,331,291 عمولة مسك دفاتر

14,150 18,725 عمولة إسويفت

50,057 50,546 عمولة دفاتر إدخار

2,083,552 1,995,443 عمولة دفاتر الشيكات

3,656,153 1,729,959 عمولة رصاف آيل

3,374,027 5,056,624 إيرادات متنوعة

38,322,508 47,403,862 اإلجمايل

إيضاح رقم )26)

اإليرادات األخــــــــري

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

460,650 629,767 عمولة مقبوضة من رشكات التأمني

1,406,992 1,627,207 عائد إيجارات املباني

354,927 597,969 عائد املســـاهمات الرأسمالية

2,976,192 1,625,044 عائد بيع أصول ثابتة

1,854,200 2,278,260 اإليرادات األخري )25 / 1(

7,052,961 6,758,247 اإلجمايل

إيضاح رقم )1/26)

اإليرادات األخــــــــري

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

80,464 730,259 عمولة كفالة الطالب

127,006 129,388 إستقطاع الرتحيل

1,334,943 1,180,632 سداد من الديون املهلكة 

226,930 189,558 عمولة االكتتاب يف شهامة 

39,031 - تعويض مطالبة حريق يف مولد كهربائي / عطربه

45,826 48,423 تعويض مطالبة رصآف فرع الفولة 

1,854,200 2,278,260 اإلجمايل

إيضاح رقم )27)

املرتبات واألجور

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

7,916,493 9,792,138 املرتبات اإلبتدائية

1,441,240 1,779,961 بدل ترحيل

45,089 319 بدل سكن

3,175,369 4,061,089 عالوة غالء معيشة

3,131,839 4,008,649 عالوة طبيعة عمل
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322,115 563,856 عالوة إجتماعية

42,090 265,198 عالوة مؤهل علمي

440 240 عالوة سكرتارية

155,927 104,168 عالوة خاصة

7,074,883 8452,019 عالوة تحسني رشوط خدمة

22,304 15,872 بدل تمثيل

17,463 19,947 بدل إنابة

499,011 658,367 عالوة فنية

2,775,696 2,960,396 البديل النقدي

369,353 452,784 عالوة تقنية

14,512,262 18,562,865 زي العاملني

14,783,521 18,503,156 مصاريف اإلجازة

17,283,224 29,293,217 منحة العيدين

6,042,210 9,190,500 عالج العاملني

1,483,046 2,167,075 بدل مأمورية وترحيل

810,978 1,054,132 األجر اإلضايف

3,411,714 5,831,343 تذاكر سفر

69,095 88,801 بدل نقل

106,800 128,154 بدل تأثيث

182,900 248,592 مكافأت وحوافز تشجيعية

1,988,938 2,548,030 مرصوفات مراكز التدريب

5,790,041 7,388,102 فوائد مابعد الخدمة

492,248 910,043 مال ترفيه العاملني

211,969 331,329 بدل وجبة

1,289,255 1,675,950 عالوة فروع

300 1,380 بدل ميدان

17,057,842 21,996,456 عالوة تنمية إجتماعية

112,505,655 153,036,128 اإلجمايل

إيضاح رقم )28)

املرصوفــــــات اإلدارية والعمومية

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

3,477,177 4,384,764 أدوات ومعدات مكتبية

92,871 198,214 ترحيل أدوات ومعدات

2,963,645 3,445,784 صيانة املعدات واألثاثات

2,487,888 3445,865 اإليجارات

232,951 432,807 تأمني املباني ومحتوياتها

279,846 631,131 التأمني عيل النقدية

395,210 988,542 صيانة املباني

937,208 1,458,209 تأمني وترخيص العربات

4,646,608 5,636,583 صيانة ووقود العربات
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2016م 2017م البيـــــــــان

664,271 757,629 بريد وهاتف

3,182,755 5,227,244 املاء والكهرباء

1,002,162 1,565,049 النظافة وأدواتها

128,070 191,018 صحف ومجالت وكتب

2,145,701 2,989,849 دعاية وإعالن

1,999,960 2,499,959 تربعات وإعانات

806,293 860,777 ضيافة

393,336 331,629 بدل مأمورية خارج السودان

1,282,599 1,448,297 إستشارات قانونية

1,525,514 1,966,373 حراسة املرصف

403,186 443,484 إشرتاك يف مؤسسات مالية ومرصفية

50,558 62,533 عمولة مدفوعة لبنك السودان

15,875 50,315 عمولة مدفوعة للمراسلني

339,879 426,619 رسوم خدمات

1,646,683 7,279,497 مرصوفات تأسيس

1,158,168 1,670,234 مرصوفات املقاصة

4,587,842 5,779,733 املساهمة يف صندوق ضمان الودائع

35,000 50,000 مرصوفات إجتماع مجلس األمناء

133,674 244,550 رسوم ومرصوفات إسويفت

3,182 4,975 مرصوفات مجلس اإلدارة ولجانه

326,500 317,100 مكافآت مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الرشعية

31,455,003 48,432,949 الحافز السنوي

300,000 300,000 رسوم املراجعة الخارجية

7,559,000 18,740,000 مخصص التمويل والتمويل املتعثر والهالك

621,131 243,125 مرصوفات محول القيود القومي

1,904,196 1,663,479 مرصوفات أخري متنوعة

79,183,942 124,168,316 إجمايل ما بعد

79,183,942 124,168,316 إجمايل ما قبل

2,967,091 3,553,416 مرصوفات الشبكة

71,300 - إستشارات فنية

175,210 395,458 تسيري اعمال التمويل املتعثر

826,832 1,144,611 عموالت رصاف مدفوعة لبنوك أخري

179,223 1,449,779 تأمني التمويل االصغر

39,000 50,000 منحة اعياد مجلس االدارة وهيئة الرقابة

2,208,152 3,463,127 فوائد ما بعد الخدمه النظام املزدوج 

74,774 104,016 مامورية داخلية ومشاركات خارجية – هيئة الرقابة  
ومجلس اإلدارة

85,727,358 134,328,723 اإلجمايل
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إيضاح رقم )29)

الزكاة والرضائب

- املـرصف غـري خاضـع ألي نوع مـن أنـواع الرضائب وذلـك بموجـب قانون مـرصف االدخـار والتنميـة االجتماعية 
لسـنة 1996م املـادة 27/ب .

- املـرصف ال يقـوم بخصـم الـزكاة وهنالـك مكاتبـات وإجتماعـات بـني هيئتـي الرقابـة الرشعية باملـرصف وديوان 
الـزكاه يف هـذا الخصوص .

إيضاح رقم )30)

تسويات ســنوات ســــابقة

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م البيـــــــــان

)28,817,711( - دعم مخصص فوائد ما بعد الخدمة

200 - سداد سلفيات عاملني ألغيت وظائفهم

180,120 - سداد جزء من مديونية / امري اصفر

122,640 353,405 إسرتداد مبالغ تم إطفاءها يف سنوات سابقة

)2,690,253( - تغطية حساب بنك اليوباف 

11,608 - البديل النقدي للعام 2015/ العاملني

)3,071( - بدل ترحيل يخص العام 2015م /العاملني 

)315,758( - مستحقات عاملني / 2015م 

)4,784,000( 1,305,231 حافز العاملني

)365,475( )461,384( رسوم دعوه واتعاب محاماه ضد بنك املرشق دبي 

5,000 10,000 سداد جزء من مديونية / عبد املنعم حسن محمد ادريس

)12,000,000( - دعم مخصص ارباح االدخار واالستثمار

558,000 - عكس جزء من حافز العام 2015

- 176,884 إسرتجاع مبالغ تخص العام 2016

6,908 إيجار فرع الشواك لعام 2016

)285,955( مستحقات املوظف/ محمد االمني احمد أدم من يوليو2012/إكتوبر 2016

)5,260,156( تخصيص لبند املسئولية االجتماعية

)49,482,670( )4,155,067( اإلجمايل

إيضاح رقم )31)

اإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات بالعملة األجنبية

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م العملة

املطلوبات املوجودات املطلوبات املوجودات

28,993,748 28,993,748 38,010,595 38,010,595 الدوالر االمريكي

22,816,964 22,816,964 32,387,496 32,387,496 اليورو األوربي

229,756 229,756 273,359 273,359 الجنية اإلسرتليني

406,046 406,046 4,390,357 4,390,357 الريال السعودي

5,338,723 5,338,723 4,092,748 4,092,748 الدرهم اآلماراتي
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إيضاح رقم )32)

اإلفصاح عن املعامالت مع األطراف ذات العالقة

                                                                    )املبالغ بالجنيه(

2016م 2017م نوع املعاملة الطرف

10,655,843 6,333,147 مقاولة  رشكة االدخار للخدمات واالستثمار املحدودة

546,744 1,726,200 خطاب ضمان رشكة املهاجر العاملية

11,202,587 8,059,347 - اإلجمايل
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قرارات هيئة االمناء يف إجتماعها السنوي - دورة اإلنعقاد التاسع عرش2018م

قرار رقم )2018/1( إجازة محرض اإلجتماع السابق للهيئة )2017/18) :

بعـد إسـتعراض الهيئة ىف إجتماعها السـنوي يف دورة اإلنعقاد التاسـعة عرش بتاريـخ 2018/7/7م ملحرض إجتماعها 
السـابق يف دورة اإلنعقـاد التاسـعة عرش بتاريـخ 2018/7/7م ، و بعد التداول قـررت الهيئة اآلتي :

1/ إجازة املحرض .  

2/ إطمأنت الهيئة عيل موقف تنفيذ قرارات ذلك االجتماع .

قرار رقم )2018/2( إجازة تقارير أداء املرصف عن العام 2017م :

 بعـد إطـالع الهيئة ىف اجتماعها السـنوي يف دورة االنعقاد التاسـعة عـرش بتاريخ 2018/7/7م عـيل التقارير املتعلقة 
بـأداء املرصف للعـام 2017م واملتمثلة يف :

خطاب مجلس اإلدارة .أ- 

تقرير هيئة الرقابة الرشعية .ب- 

ج -        تقرير ديوان املراجعة القومي عن الحسابات الختامية املراجعة للمرصف للعام 2017م .

تقرير تطور مؤرشات األداء املايل للمرصف خالل الفرتة 2013-2017م .ح- 

 بعد التداول قـررت الهيئة اآلتي :

1/ إجازة التقارير األربعة عى أن : 

أ/ تمكني رشكة االدخار من القيام يدورها ىف توفري متطلبات التمويل األصغر خاصًة املرشوعات اإلنتاجية .

ب/ التوسـع ىف زيـادة عـدد املراسـلني وخلق عالقـات مع املصـارف اإلقليميـة واملؤسسـات الداعمة ألنشـطة املرصف 
التـى تتمايش وأهـداف التنمية املسـتدامة .

ج/ تبنى مبادرة األوقاف الخاصة بطرح أسهم وقفية لزيادة رأس مال املرصف .

د/ زيـادة الجرعـة اإلعالميـة للرتويـج ألنشـطة املـرصف وعكسـها للجمهـور خاصًة تلـك التى تحكى قصـص نجاح 
كبـرية ملرشوعـات التمويـل األصغـر مثـل مـرشوع مصطفـى عبداللطيـف درار بدنقـال ، وكذلـك لعكـس اإلشـادات 

والجوائـز والشـهادات التـى ُمنحـت للمـرصف خالل الخمـس سـنوات األخرية. 

هــ/ تفعيـل آليـات حفز االدخـار والتوسـع ىف اآلليات واألسـاليب التـى تمكن املرصف من جـذب املدخـرات والودائع 
. االستثمارية 

و/ اإلسـتمرار ىف عملية التحكيم لفض مشـاركة مستشـفى جرش والتصديق بمبلغ 46,986,877.28 جنيه ملقابلة أى 
خسـائر تنتـج عن تصفية املشـاركة ليصبـح إجماىل املبلغ املخصـص املرصود لهـذا الغرض مبلـغ 66,576,986.98 

. جنيه 

ز/ اإلستمرار ىف اإلهتمام بالعاملني وتأهيلهم وتدريبهم وتهيئة بيئة عملهم الوظيفية واملعيشية وتحفيزهم .

2/ اإلشادة باآلتى : 

أ/ بالتطـور ىف أداء املـرصف والـذى بـرز من خـالل مـؤرشات التقارير املقدمـة خاصًة تلـك املتعلقة بتحقيق رسـالة 
املـرصف وسياسـة الدولـة الرامية لتخفيـف حدة الفقـر ىف ظل الظـروف االقتصاديـة املاثلة .

ب/ بإلتزام املرصف بالقوانني والضوابط الرشعية وخلو التقرير من أي مخالفات ومالحظات جوهرية . 

ج/ بالوضع السيوىل للمرصف ومقابلته لكافة طلبات الزبائن ىف ظل شح السيولة لدى املصارف .

د/ بالجهـود التـى بذلهـا مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة وهيئـة الرقابـة الرشعيـة والعاملـون لالرتقـاء بمسـرية 
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املـرصف وتحقيـق النتائـج املمتـازة ألعمـال العـام 2017م.

هـ/ بمعالجة التعثر وحرصه ىف نسبة 2.8٪ وهى أقل من النسبة املثىل املتعارف عليها مرصفياً )٪6(.

و/ باهتمـام اإلدارة التنفيذيـة بالتدريـب الداخـيل والخارجـي حيـث تلقـى 89٪ مـن املوظفـني دورات تدريبية خالل 
2017م العام 

القرار رقم )2018/3( التوصيه بزيادة رأس مال املرصف : 

بعـد إطالع الهيئة ىف إجتماعها السـنوي يف دورة اإلنعقاد التاسـعة عـرش بتاريخ 2018/7/7م عيل التوصية املقدمــة 
مـن مجلـس اإلدارة والخاصة بزيـادة رأس مال املصــرف ، وبعد التداول قـررت الهيئة اآلتي :

1/ رفـع رأس مـال املرصف ملبلـغ 348 مليون جنيه قبـل نهاية العام 2018م عـىل أن يقوم الوزيـر املختص ومجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة بمتابعـة املالكـني لزيـادة رأس املـال خاصًة تلك املبالـغ املرصودة لزيـادة رأس مال املرصف 

ىف موازنـة الدولـة للعـام 2018م وفق التزام وكيـل التخطيط بوزارة املاليـة والتخطيط اإلقتصـادى باإلجتماع . 

2/ تبنى مبادرة ديوان األوقاف اإلسالمية الخاصة بطرح أسهم وقفية لزيادة رأس مال املرصف .

القرار رقم )2018/4( املوافقة عيل توزيع أرباح العام 2017م  : 

بعـد إطـالع هيئـة األمنـاء يف إجتماعهـا السـنوي يف دورة االنعقاد التاسـعة عـرش بتاريـخ 2018/7/7م عـيل تقرير 
ديـوان املراجعـة القومـي للحسـابات الختاميـة للمـرصف كمـا يف 2017/12/31م وعـيل توصيـة مجلـس اإلدارة 

الخاصـة بتوزيـع أربـاح العـام 2017م ، وبعـد التـداول قـررت الهيئـة اآلتي :

1/ املوافقــة عـيل تخصيص ما نسـبته 50٪ مـن أرباح العـام 2017م إحتياطي قانونـي، و5٪ مسـئولية مجتمعية ، 
عـيل أن تظل الــ 45 ٪ األخري أرباحـاً مبقاة.

2/ املوافقـة عـىل تخصيـص مبلـغ 46,492,877.28 جنيه من األربـاح املبقاة الـواردة ىف الفقرة )1( من هـذا القرار 
لتكملـة مبلـغ املخصـص املرصـود ملقابلـة أى خسـائر ناتجه عن تصفية مشـاركة مستشـفى جـرش الـدوىل لتكملة 
مبلـغ املخصـص املرصـود اآلن والبالـغ 20,084,109.70 جنيـه ليصبـح املخصـص املرصـود لهـذا الغـرض مبلـغ 

66,576,986.98 جنيـه .

3/ عيل جهات االختصاص وضع القرار موضع التنفيذ
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األنشطة والفعاليات باملحافل واملناسبات املختلفة

يحقـق املـرصف الكثري مـن اإلنجـازات واألعمال منذ نشـأته يف مجـاالت عمله املـرصيف واالجتماعي, واسـهم من خالل 
أنشـطته ىف التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة نال منها اإلشـادات والجوائـز والشـهادات املحلية واإلقليميـة والدولية ، 
وىف األعـوام السـابقة شـارك ىف عـدد مـن الفعاليات واألنشـطة حصـل عىل عدد مـن الجوائـز والحوافز واإلشـادات ىف 

العـام 2017 م تمثلت ىف :

جوائز محلية :

1/ جائـزة املسـئولية االجتماعيـة للعـام 2017م املقدمة من السـيد النائب األول لرئيـس الجمهورية ممهـورة بتوقيع 
. السـيد/ رئيس الجمهورية 

2/ حافز بنك السودان يف مجال تمويل القطاعات املنتجة . 

3/ جائزة استخدام تقنية املعلومات يف تحصيل الكفاية الداخلية . 

4/ جائزة إدارة البنية التحتية للتقنية املرصفية

جوائز إقليمية :

1/ جائزة املرصف األقوى من حيث املساهمة يف تطوير االقتصاد اإلجتماعي2017م.

2/ جائـزة املسـئولية االجتماعيـة عـىل مسـتوى املصارف اإلسـالمية للعـام 2017م من الشـبكة اإلقليمية للمسـئولية 
املجتمعيـة عضـو برنامـج االتفاق العاملـي لألمم املتحـدة بمملكـة البحرين.

إشادات محلية :

1/ املجلس الوطني ولجنة الشئون االجتماعية وتزكية املجتمع  . 

2/ بنك السودان املركزي  ) باقة الضمانات غري التقليدية (

إشادات إقليمية :

1/الشبكة العربية للتمويل األصغر )سنابل( .

2/الصندوق العربى لإلنماء اإلقتصادى واإلجتماعى .

3/جامعة الدول العربية معهد التخطيط العربي .

4/املجموعة اإلستشارية ملساعدة الفقراء )سيجاب( التابعة للبنك الدوىل

5/إشادة وزيرة الشئون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة باملالية بالكويت .

6/إشادة رئيس اإلتحادية النقابية للعاملني بالبنوك الجزائرية .

اإلتفاقيات :

1 - اتفاقية التحصيل اال لكرتونى  للرسوم الجمركية

2 – اتفاقية االتحاد العام للطالب السودانيني لفتح نوافذ مرصفية للطالب  )بمقر االتحاد وغريه ( 

الزيارات والوفود : 

1- زيارة الوفد الرتكى طرح تجربة الوحدات السكنية الجاهزة

2 – زيارة الدكتورة امل البيىل يف إطار تمويالت التنمية االجتماعية 

3 – زيارة وفد  اتحاد الطالب السودانيني يف إطار التعاون بني املرصف واالتحاد

4 -  زيارة وفد الطاقة الشمسية اليابان 

5 – زيارة نواب الخوى بالربملان يف إطار مشاريع صندوق تنمية املجتمع والية غرب كردفان 
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6 -  زيارة معتمد أبو زبد لبحث افتتاح فرع املرصف بأبي زبد 

7 -  زيارة الوفد اليوغندي للتعرف عىل تجارب املرصف وأنشطته 

8 – زيارة وزير التخطيط العمراني وسط دارفور يف إطار تمويل بناء سكن شعبي بالوالية

املناسبات السنوية : 

1/ االحتفال باليوم العاملي لالدخار  بمدينة الدامر حارضة والية نهر النيل 

2/ مؤتمر املديرين التاسع

3/ اجتماع هيئة األمناء الثامن عرش

4/ دورة كأس املحافظ 2017م والفوز بالكأس مرتني عىل التوايل
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مرشوع القرض الحسن للمرأة الريفية

مرشوعات تمويل ارس الشهداء

تمويل صناعة األحذية 

مرشوع تمويل اصغر )مغلق(

تمويل تربية األغنام

خدمة التقديم والتسجيل االلكرتوني للطالب

تمويل مناحل )إنتاج عسل النحل(

مرشوع تمويل أصغر
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جائزة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات املالية واملرصفية اإلسالمية قطر 2018

جائزة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات املالية واملرصفية اإلسالمية البحرين 2018

جائزة املسؤولية االجتماعية من رئاسة الجمهورية 2017

جائزة األداء املرصيف املتميز والجودة الشاملة والتميز املؤسي 2018

جائزتي التقنية املرصفية يف البنى التحتية والكفاية الداخلية رئاسة الجمهورية 
اتحاد املصارف - السودان

درع التميز املرصيف واملؤسي - مجلس الوزراء القومي 2018

جوائز محلية - اقليمية ودولية 
نالها املرصف

التقرير السنوي 2017 م
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2/ Agreement  between the SSDB and the General Sudanese Students’ Union to establish banking out-lets for 
students ( at the Sudanese Union Headquarters).

Visits &Delegations:

1/  Turkish delegation’s visit to the SSDB aimed at offering  a  new model of the housing units. 

2/ Visit of Dr. Amal Al- Beely  in the framework of social development funding.

3- Visit of the Blue Nile TV Director General Mr. Hassan Fadl Al- Moula to the SSDB’s Headquarters which came 
in the framework of media cooperation.

4- Visit of the General Sudanese Students’ Union in the framework of cooperation between the two entities.

5- Visit of the Japanese Solar energy delegation .

6- Visit of members of the National  Parliament of Al-Khoway town  to SSDB’s Headquarters aimed at discussing 
projects of the Community Development Fund in West Kordofan State.

7- Visit of Abu zabad Commissioner in the framework of  the possibility of opening a new branch in it.

8- Visit of the Minister of Physical Planning in  the Central Darfur in he framework of funding building of popular 
housing in the state.

6- Visit of the Ugandan delegation  to the SSDB’s Headquarters aiming to be acquainted with the SSDB’s 
experiment in the field of microfinance.

Annual Occasions:

1/ Celebration with the International Savings Day in Al-Damir city in 31 October 2017- River Nile State.

2/ Managers’ Ninth conference.

3/ Board of Trustees Meeting ( eighteenth session).

4/  Cup of the Governor of the Bank OF Sudan ( Football Tournament)- SSDB’s Football Team won the Cup for 
two years consecutively.
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Resolution no. (3/2018) recommendation of raising the SSDB Capital :

After reviewing the recommendation submitted by the Board of Directors in its annual meeting nineteenth session 
– 7/7/2018 which concerned with the raising of the SSDB capital , the Board of   Trustees decided the following :

1/ Raising of the SSDB  capital to SDG 348 million before the end of the year 2018, where the competent Minister 
, the Board of Directors and the Executive  Management should coordinate together with the owners to raise the 
capital based on the amounts allocated in the Government budget in the year 2018, depending on the commitment 
of the Planning Undersecretary at the Ministry of Finance and Economic Planning in the said session.

2/ Adoption of the initiative of the Islamic Endowments Chamber in introducing endowment bonds to raise the 
SSDB capital.

Resolution no.( 4/2018) Approval of the profits distribution for year 2017:

After reviewing the report submitted by the National Auditor Chamber in its Annual Meeting on the Final 
Accounts of the SSDB, Board of Trustees decided the following:

1/ Approval of the allocation of 50% of the profits of the year 2017 as a legal reserve , 5% as Social Responsibility 
and 45% as retained profits.

2- approval of the allocation of an amount of SDG 46,492,877.28 of the reatained profits to the completion of the 
amount being put  aside (SDG 20,084,109.70) , in order to meet any losess that may arise from the liquidation of 
Garash International Hospital partnership. thus, the total amount being earmarkek for this purpose would rise to 
SDG 66,576,986.98.

3- The competent bodies shall put this resolution into effect.

Activities,occasions and Functions

SSDB managed to receive different commendations , Awards and prizes at local, regional and international levels 
in the year 2017 represented in the following :

Local Awards :

1/ Social Responsibility Award for the year 2017 from the first Vice President of the Republic of the Sudan signed 
by the President of the Republic.

2/ Central Bank of Sudan Award in the domain of funding productive sectors.

3/ Award of the usage of IT in the internal adequacy collection.

4/ Award of the administration of infrastructure of the banking technology.

Regional Awards:

1/  Award of the strongest Bank in terms of contributing in the socio-economic development in the year 2017.

2/  It received Award of the Social Responsibility across Islamic banks for the year 2017 from the Regional Net for 
Social Responsibility which is a member of the UN’s Program of the  international Agreement based at Bahrain.  

Local commendations :

1/  Commendation from the National Council &Social Affairs committee.

2/ Central Bank of Sudan’s commendation  due to its package of non-traditional collateral.

Regional Commendations :

1/ Arab Net for Microfinance ( Sanabel).

2/ Arab Fund for the Economic and Social Ddevelopment.

3/ Arab League ( Arab Planning Institute).

4/ Consultative Group for helping the poor ( Seijab)- UN.

5/ Commendation of the minister of the Social Affairs  &Labor and the State minister of Finance in Kuwait .

6/ Commendation of the Chairperson of  the General Union of Algerian Workers. 

Agreements :

1/  Agreement of the electronic collection for Customs duties.
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Resolution no.(1/2018) approval of the minutes of the previous meeting of annual general assembly ( 
18/2017):

After reviewing the minutes of previous Annual Meeting of the Board of Trustees nineteenth session which 
held in 7/7/2018, the Board decided the following :

1- Approval of the minutes.

2- Reassured the position of execution of decisions of the concerned meeting.

Resolution no. ( 2/2018) approval of the SSDB performance reports for the year 2017:

The Board approved the following performance reports:

a- Reports of the Board of Directors.

b- Shar’iah Supervisory Board’s Report.

c- General Auditor Report on the audited Final Accounts for the year 2017.

d- Development of Final Performance Indicators Report on the Bank within the period (2013-2017) .

(1)- After the extensive deliberations on the four above-mentioned reports, the Board approved them and 
decided the following :

a- Empowerment of the Idikhar Company ,in order to play its role in the provision of micro-finance requirements, 
especially in the domain of productive projects.

b- Increase the number of correspondents and establish relations with international and regional banks as well as 
with institutions that support the activities of SSDB.

C- Adoption of an initiative of the Islamic Endowment Chamber which concerns with the raising of SSDB capital 
via the means of introducing endowment bonds.

d- Activate the role of advertisement and promotion in the Bank, in order to reflect its activities to the public, 
especially those tell stories  of the successful micro-finance projects such as Mahmoud Abdallatif Dirar’s project 
in Dongola city as well as reflecting commendations, awards and certificates being awarded to the SSDB over the 
last five years.

e- Activate mechanisms of motivating and enhancing the savings process, in order to attract savings and investment 
deposits.

f- keeping on the process of arbitration until the termination of the partnership with Garash Hospital as well as 
approving SDG 46,986,877.28 for meeting any loss that may arise from the liquidation of the partnership ; thus, 
the total allocated amount for this purpose would be amounted to SDG 66,576,986.98.

g- keeping on caring for employees in terms of capacity building, training, motivation and providing them with 
the suitable work environment.

(2)- The Board of Trustees commended the following achievements:

a- Development in the SSDB performance which occurred through within the submitted reports , especially those 
concerned with the realization of SSDB mission and the Government policy that aims at the poverty alleviation 
within the current difficult economic conditions.

b- Adherence to laws, Shar,iah rules. In addition to the freedom of the report from any embezzlement or fraudulent 
cases or violations and essential observations.

c- Possession of a good cash situation during the cash crisis which hit all Sudanese banks in the past few months, 
where as it managed to meet the customers needs in terms of the provision of cash through out its ATMs.

d- The efforts and time devoted by the Board of Directors ,Shar,iah Supervisory Board and the employees aimed 
at improving the SSDB performance and realizing excellent results in the activities of year 2017.

e- Managed to reduce the default rate to 2.8% which is actually less than the optimum rate agreed upon by the 
banking sector which is (6%.)

f- Concerning with the internal and external training, where 89% of the employees being trained during the year 
2017.
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Volume of Balance sheet :

( amounts in SDG 1000s)

Statement 2013 2014 2015 2016 2017
Volume of balance sheet 1,887,689 2,692,227 2,435,618 3,281,851 5,561,019

Accumulative development rate % - 87 69 128 195%

No. of operating accounts :

Statement 2013 2014 2015 2016 2017
No. of operating accounts 570,803 594,199 637,274 671,149 725,338

% Accumulative development rate - 4 12 18 27

Volume of deposits :

( amounts in SDG 1000s)

Statement 2013 2014 2015 2016 2017
Volume of deposits 993,126 1,515,013 1,898,575 2,672,033 4,677,807

Accumulative development rate % - 53 91 169 371

Volume of out-standing finance :

( amounts in SDG 1000s)

Statement 2013 2014 2015 2016 2017
Volume of out-standing finance 1,118,746 1,438,331 1,991,978 2,236,147 3,432,197
Accumulative development rate % - 29 78 100 207

Default rate:

Statement 2013 2014 2015 2016 2017

Default percentage  % 4,6 5,8 3 3.3 2.82
Default rate % - 1.2 (2.8) 0.3 (0.48)

Profits:

Statement 2013 2014 2015 2016 2017
Profits 75,880 67,179 60,135 105,293 136,837
Rate of accumulative development% - (11) (21) 39 80

Cost rate :

Statement 2013 2014 2015 2016 2017
Cost rate 52% 67% 77% 67% 61
Change rate - 29 48 29 17
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5- Other services :

- In partnership with the National ServiceAdministration  , SSDB had accepted 440 graduates to serve the term of 
National Service in the Bank  during the period  (  2013-2017).

- SSDB managed to introduce service to 240 students in the framework of the  project of the productive student.

-  SSDB managed to introduce training services to 960 male and female students according to the desire and 
demand of their colleges.

-  SSDB’s library managed to extend its librarian services to not less than 1000 students of bachelor and PHD 
holders

Development of SSDB’s financial performance for the period ( 2013 -2017):( compared with the base year 
2013)

Contribution in Capital :

(amounts in SDG 1000s)   

Contributors Volume of contribution percentage %
2013 2014 2015 2016 2017

Central Bank of Sudan 77,120 77,120 77,120 77,120 154,120 67
Ministry of Finance and Economic planning 43,728 43,728 43,728 55,277 55,277 24
Ministry of Security and Social Develop-
ment

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 9

Total 130,848 130,848 140,848 152,397 229,397 100%

Capital Development :

( Amounts inSDG 1000s)

Statement 2013 2014 2015 2016 2017

 Paid-up capital 130,848 130,848 140,848 152,397 229,397
%Accumulative development rate - - 8% 8% 51%

Owner’s equity:

( Amounts in SDG 1000s)

Statement 2013 2014 2015 2016 2017

Owner’s equity 239,040 223,390 272,322 338,589 551,039
% Accumulative development rate - 47% 79% 123% 131%

2017
2013

2014
2015 2016
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4/ Social Responsibility:

1-  Al-Gard Al-Hasan (benevolent loans):

a- Al –Gard Al-Hasan for rural women :

Al- Gard Al- Hasan Fund for the productive women in the rural areas was founded and funded by the Ministry 
of Welfare and Social Security . It aims at raising rural women’s income . It is worth noting that the number of 
beneficiaries during the year 2017  amounted to14,837 with the totalfunding of SDG 19,885 (in thousands).

b- Benevolent loan for disabled persons :

The Ministry of Welfare and Social Security has set-up an inclusive program via the SSDB to finance projects of 
the disabled persons ,where the number of beneficiaries by the end of year 2017 amounted to1,268 with the total 
cost of SDG 1,988 (in thousands). . 

C-Benevolent loan for University students(  university student lending):

In coordination with the National Student Support Fund ,  SSDB  used to extend loans to University students 
yearly . This program aims at easing the burden over the poor family’s shoulder in terms of providing university 
fees, housing and transport. The number of beneficiaries by the end of year 2017 amounted to 15, male  and female 
students with the total cost SDG 38,629 (in thousands)..

d- Benevolent loan for vulnerable women (  poor women ) :

This program aims at alleviating poverty and providing  best work opportunities for poor women as well as 
spreading microfinance culture in rural areas . The number of beneficiaries amounted to 1,285  women with the 
total cost SDG 1,473 (in thousands). .

e- Benevolent loan for people living with AIDS :

SSDB provides microfinance tothe people living with HIV in coordination with the Sudan Federal Association 
for HIV  ( cares for people living with HIV  ) according to simplified conditions of finance . The number of 
beneficiaries amounted to 604 individuals and 15 Associations with the total cost SDG 2,929 (in thousands)..

2-Distribution of theDirect Cash Support for the poor :

The SSDB was chosen by the Ministry of Welfare and Social Security  since 2011 to be in charge of the distribution 
of  the direct cash support for the poor across Sudan  States . The Bank managed to fulfill more than  95% of 
thedistribution of the  direct cash support in the first phase of the plan  which targeted 100,000 persons  . It is 
worth noting that  When the number of the benefited persons from the direct cash Support project  raised to 
500,000 people  , some new partners joined the project such as Zakat Chamber and Sudapost company which 
subsequently  took-over the responsibility of  distribution of the direct cash support, instate of the Savings and 
Social Development Bank due to their huge branch networks throughout Sudan . Nowadays, the SSDB distributes 
Direct Cash Support to 24,931 persons and it seeks to convert them into the microfinance clients  other than being 
depended  on the support.

3- Financial inclusion:

SSDB plays an important role in deepening the concept of  financial inclusion . It managed to  enable 2,075,570  
citizens to have access to the    banking services  within the period 2013-2017 by opening banking accounts for 
them as well as providing them with the  microfinance . In addition, it issued a number of banking  cards such as 
electronic , university student kafala( sponsorship) and electronic  portfolio cards for customers ,beside electronic 
registration and application to universities by students.

4- Diversified Social Services:
SSDB provides social  services for the following categories:

- Reimbursement of kafala (  student bursary) in coordination with the student Support Fund which reached not less 
than 200,000 students among of whom 160,000 students being reimbursed via the banking card across 12 states.
- Provision of Haj and Umrahservices .
- Reimbursement of the Pension for the Civil Service and Armed Forces .
- Reimbursement of Imams and Muazineen salaries via banking cards.
- Reimbursement of orphan’s kafala in coordination with Zakat Chamber.
-  Reimbursement of workers’ salaries throughout the State’s entities.

- Facilitation of saving services.
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2/Social dimension fundings:

( Amounts in SDG 1000s)

Statement 2013 2014 2015 2016 2017 Total of sector
Water 24,265 32,759 33,492 5,009 1,321 96,846
Health 3,735 933 15,938 6,595 2,731 29,930
Education 16,717 42,193 81,279 39,654 131,837 311,680
Electricity 128,960 23,388 17,036 39,235 24,463 253,440
Agriculture 41,487 22,620 119,208 130,469 296,456 568,753
Other projects 12,960 9,005 41,601 15,723 128,181 196,820
Total 228,121 130,898 308,554 236,685 584,989 1,457,469

3/  Contribution of SSDB in outstanding portfolios until 31/12/2017 :

a- Portfolios under SSDB’s pioneering:

( amounts in SDG 1000s

No. Name of portfolio Contribution of SSDB  Volume of portfolio
1- Second portfolio of graduate 1000 32,000
2- Portfolio of graduate projects funding 3500 37,024
3- Portfolio of consuming & strategic goods –Red Sea State   2,000 10,000
4- Portfolio of electricity funding 37,291 133,000
5- Economic housing portfolio – Central Darfur 7,500 77,000
6- Al-Adahi funding portfolio year 2017. 2,640 11,570
7- Gum Arabic portfolio year  2017-2018. 13,896 69,480
Total 70,069 370,074

b- SSDB contributes in the following portfolios:

No. Name of portfolio Contribution of SSDB Volume of portfolio
1- Funding of economic housing portfolio 2,000 210,000
2- Portfolio of housing and construction fund – first phase – 

Kassala State
1,000 30,000

3- Khartoum State workers’ food-stuff portfolio 20,000 50,0000
4- Gezira Scheme Irrigation Network Rehabilitation & Mainte-

nance Portfolio
3,500 100,000

5- Sudan Academy for Banking & Financial Sciences Portfolio 600 20,000
6- Portfolio of housing & construction fund – second phase – 

Kassala State.
1,000 23,500

7- Portfolio of housing & construction – Northern State. 2,450 24,896
8- Portfolio of housing & construction  - red sea 2500 156,000
9- Portfolio of housing & construction – River Nile State 4,000 104,676
10- Portfolio of banks  for oil manufacturing 10,000 500,000
11- Portfolio of economic housing  - West Darfur State 5,000 21,610
12- Portfolioof completion of athletic city 5,000 400,000
13- Portfolio of economic housing – Sinar State 2,000 101,141
14- Cotton portfolio 2016-2017. 4,500 1,017,960
15- Oil portfolio 5,000 170,000
16- Economic housing portfolio -      Blue Nile 2,500 45,716
Total 71,050 2,975,499
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Schedule no. (7)

Executed microfinance (  according to Gender) for the period 2013-2017.

( amounts in SDG 1000s)

State-
ment

2013 2014 2015 2016 2017
amount No.of 

benef.
Amount No.of 

benef.
Amount No.of 

benef.
Amount No.of 

benef.
Amount No.of 

benef.
male 206,727 30,129 251,419 33,858 273,823 32,599 400,263 37,896 620,178 42,313
female 82,919 20,540 112,761 24,525 121,676 22,699 113,215 17,479 181,939 24,795
total 289,646 50,669 364,180 58,383 395,500 55,298 513,478 55,375 802,117 67,108

551,039

338,589

272,322239,040

223,390

Schedule no. ( 8)

Volume of executed microfinance (   according to sectors ) for the period 2013-2017.

( amounts in SDG 1000s  )

Sector 2013 2014 2015 2016 2017

amount No.of 
benef.

amount No.of 
benef.

amount No.of 
benef.

amount No.of 
benef.

amount No.of 
benef.

Agriculture 17,883 12,395 35,704 11,496 13,373 2,075 31,705 7,444 133,656 12,871

Animal resources 52,,308 6,720 67,142 4,931 60,599 5,925 26,475 824 101,196 4,003

industry 216 21 83 5 70 7 422 25 83,099 4,510

service 131,866 20,313 168,688 27,266 235,484 40,462 328,387 35,720 310,519 36,375

trade 82,081 10,403 81,497 13,292 79,024 6,025 118,455 10,817 150,965 7,848

Technical 5,292 817 11,066 1,394 6,950 804 8,034 545 22,682 1,501

total 289,646 50,669 364,180 58,384 395,500 55,298 513,478 55,375 802,117 67,108

2013 2014 2015 2016 2017
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Schedule no. (3)

Classification of  the outstanding microfinance ( according to Gender) for years 2013-2017: 

(Amounts in SDG 1000s)

Schedule no. (4)

Classification of the outstanding microfinance ( according to sector ) foryears 2013-2017:

(Amounts in SDG 1000s)

Statement 2013 2014 2015 2016 2017
amount no.of 

benef..
amount no.of 

benef..
amount no.of 

benef..
amount no.of 

benef..
amount no.of 

benef..
agriculture 24,969 11,213 47,710 32,806 30,848 34,819 60,876 26,852 81,298 7,362
Animal 
resources

113,146 32,024 89,718 14,070 90,229 18,878 149,210 23,155 128,507 22,144

Industry 434 62 307 33 193 54 705 53 1,771 41
service 156,117 36,163 200,278 43,728 280,749 37,330 319,514 40,783 588,963 48,923
commercial 82,834 16,001 116,054 17,530 127,720 16,366 122,763 17,390 188,558 37,792
technical 8,653 1,652 15,009 2,510 20,491 2,149 20,140 2,182 12,953 3,630
total 386,153 97,115 469,077 110,677 550,231 109,596 673,2018 110,414 1,002,050 119,892

Schedule no.(   5)

Volume of microfinance executed within the period 2013-2017

(amounts in SDG 1000s)

Statement 2013 2014 2015 2016 2017
Executed microfinance 289,646 364,180 395,500 513,478 802,117
Rate of accumulated growth % - 26 37 77 177

Schedule no. (6)

No. of households benefited from the microfinance executed within the period 2013-2017.

Statement 2013 2014 2015 2016 2017
No. of benefited households 50,669 58,383 55,298 55,375 67,108
Rate of accumulated growth % - 15 9 9 32

20
17

20
14

20
13

20
16

20
15
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Thirdly : Most important indicators of developmental and social performance for year 2017 :

1- Microfinance :

The Outstanding microfinance volume  amounted to SDG 1,002 million by the end of the year 2017 covered 119,892 
households . It is worth mentioning that the SSDB used to direct 50% of its portfolio to implementing microfinance 
projects. On the other hand, volume of the accumulative executed finance for the period 2013-2017 amounted to 
SDG 2,365 million covered 286,833 households . It is notable that this finance was carried out through individual 
and collective funding , where the number of organizations ( organization, Unions, Associations, Societies  , etc.) 
reached 627  organizations covered 83000 beneficiaries  with the total cost of SDG 128 million.

Schedule no. (1)

Outstanding microfinance for years 2013-2017:

Amounts in  SDG 1000s))

Statement 2013 2014 2015 2016 2017
Outstanding microfinance 386,155 469,076 550,231 673,208 1,002,050

Development rate - 21 42 74 159

2013 2014 2015 2016 2017

Schedule no. ( 2)

No. of benefited households from the outstanding microfinance during the period 2013-2017:

Statement 2013 2014 2015 2016 2017

Number of benefited households 97,115 110,677 109,596 110,514 119,892
Development rate - 14% 13% 14% 23%

Statement 2013 2014 2015 2016 2017
Amount  no. of 

benef.
Amount no.of 

benef.
Amount No.of

Benef.
Amount No.of

Benef.
Amount No.of

Benef.
Male 284,433 60,770 337,284 65,802 243,916 68,488 85,745 71,695 768,311 79,099
Female 101,722 36,345 131,792 44,875 306,315 41,108 587,463 38,819 233,739 40,793
Total 386,155 97,115 469,076 110,677 550,231 109,596 673,208 110,514 1,002,050 119,892

2013 2014 2015 2016 2017
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year 2016  . In the meantime , the volume of the aforesaid funding accounts for SDG 802 million  which represents 
56% compared to the year 2016, where the share of women represents 41% out of it.

2- Social dimension projects :

The executed  volume of the infrastructure funding within the year 2017 amounted to SDG 585  million divided 
as  the following : 

Agricultural sector represents 50% , education 23% , electricity 4%  while other sectors represent 23%.

3- Social Responsibility :

SSDB considered as one of the Government mechanisms that aim at boosting socio-economic development on 
the axes of production ,services , contribution in poverty alleviation and providing considerable opportunities for 
various families  in the society via improving their  living conditions.

In order to tackle the unemployment problem, the Bank carried out thefollowingprojects :

A-   Social Responsibility Projects :-SSDB managed to direct the  amount of SDG 5.3 million to the funding of 
Social Responsibility projects such as health ,education and other developmental sectors. 

B- Al-gard Al-hasan, projects:

- Al-gard Al-hasan for rural women :Number of the rural women who benefited from the loan  amounted to 14,837 
women with the total finance of SDG 20 million.

- Al-gardAl-hasan for disabled persons: Number of the disabled persons who benefited from the  loan amounted to 
1,268 disabled persons with total finance of SDG 2 million .

- Al-gard Al-hasan for students (lending of university’ students): Number of students benefited from the loan 
amounted to 15056 students with the total finance SDG 39 million .

- AL- gard Al-hasan for poor women : Number of women benefited from the loan amounted to 1,285 women with 
the total finance of SDG 1million.

C- Social support : The Bank managed to remit the amounts of social support  to its branches across the country  
and also managed to deliver the concerned amounts to the  beneficiaries via its branches as well as Zakat Chamber 
and Sudapost .It is noteworthy that  the total amounts delivered through its branches within the aforesaid period 
covered 21,854 households which represents 88% of the targeted number.

Finally, I would like to take this opportunity to extend our gratitude and thankfulness to the Presidency of the 
Republic for its continued concern with the Bank, as well as to  the Bank owners represented in theMinistry of 
Finance and Economic Planning,Ministry of Welfare and Social Security, and the  Central Bank of Sudan who 
used to stand with the Bank at all time . we also very  pleasedto  extend our gratitude to the members of Board 
of Trustees , Board of Directors , Shar’ia Supervisory Board , Executive Management and workers, due to the 
efforts they exerted whichresulted in such good achievements . Likewise, we do appreciate the role being played 
by the Auditor Chamber Team in auditing our accounts . After all, I would like to submitthe  Board of Directors’ 
recommendations to you  for  the approval as the following :

- Firstly :Approval of the National Auditing Chamber Report on the Final Accounts of SSDB  as at 31 /12/2017.

- Secondly : Approval of the Shar’ia Supervisory Board Report on the SSDB operations as at 31/12/2017.

Thirdly : Allocation of 50% of the  profits  of  the year 2017 as a legal reserve , 5%  as a Social Responsibility while 
the remainder ( 45%) as a retained profit.

- Fourthly : Raising  the Bank  paid –up Capital to SDG 348 million before the end of the year 2018.

Fifthly :In fact, The SSDB is confident that the Award of the arbitration committeeover thedispute between it and 
Jarash Hospital will not be passed against it, rather it will win it .Therefore, in orderto guard against any losses 
that may occur due to the liquidation of the partnership between the SSDB and Jarash hospital , we appeal to your 
esteemed Board of Trustees to deduct the amount of SDG 46,492,877.28 million from the retained profits ,in order 
to complete the amount that already being earmarked for the same purpose which equals SDG 20,084,109.70 . It is 
noteworthy, that the total amount being allocatedto the said funding will be raisedto SDG 66,576,986.98.i.e. 100%.

Thank you

Prof.AhmedMagzoub Ahmed

Chairperson of the Board of Directors
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 On the other side, the Bank concerned with precautionary requirements according to CAEL’s indicators , where its 
assessment according to the Central Bank of Sudan Annual estimates  was Satisfactory . In relation to compliance, 
a considerable number of our employees  were participated in a number of workshops and seminars organized 
by the Central Bank of Sudan in the field of Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing ( AML/
CTF),in addition to the  lists concerned  with Al-Qaeda terrorists and how to deal with them after being sent 
from the Technical and Administrative Committee .Moreover, activation of  programs related to  the preparation 
of Compliance Officer Work’s reports . It is noteworthy that FATCA officer in our Bank, managed to train a 
considerable  numberof employees on  the FATCA Law and how to deal with formatsthat related to the opening 
of accounts.

It is noting that the said efforts resulted in  a number ofachievements among of which is gaining certain Awards 
from  the following bodies :

- It received the Social Responsibility Awardfrom  the President of the Republic of Sudan Field Marshal , Omer 
Hassan Ahmed Al-Bashier, due to its unique achievements in the domain of the Social Responsibility.

- It received during year 2017 the Award of the strong Bank in terms of Socio-economic Development from the 
International Union of Arab Bankersat the level of ArabBanks .

- It was awarded the Prize of  theSocial Responsibility Across  Islamic Banks by the Regional Network for Social 
Responsibility – Al-Bahrain  2017.

Most significant indicators of the Bank performance by the end of 2017 :

Firstly : Most significant indicators of the Financial Performance by the end of   year 2017 compared with  the 
year 2016  :

The SSDB’s Final Accounts for the year 2017 disclosed developments being witnessed by the Bank year 
after year. However, the most important of which is maintaining the Bank’sPrivacythat represented in the 
alleviation of poverty amid vulnerable segments in the society. It is noteworthy that the Bank  managed  
to allocate 57%  of its portfolio for the Micro and Social dimension Finance . Therefore ,in the coming 
items, we will  focus on the most significant indicators of  the financial performance by the end of year 2017 
compared with the year 2016  as the following :

1-  Volume of fixed assets rose to SDG 176 million by the end of year 2017 as compared to SDG 123 million in the 
year 2016 with a growth rate of 43%  as a result of the completion and construction of some branches in addition 
to the provision of work needs in terms of machines & equipment.

2-  Volume of financing and investment rose to SDG 3,420 millionby the end of the year 2017 compared to SDG 
2,227 million in the year 2016 with a growth rate of 54%.

3-  Volume of deposits rose to SDG 4,678million in the year 2017 compared to SDG 2674 million in the year 2016 
with a growth rate of 75%.

4- Owner’s equity rose to SDG 551 million in the year 2017 compared to SDG 339 million by the  end of year 
2016 with a growth rate of 63% .

5-  Volume of provisions allocated for the finance and defaults amounted to SDG 63 million in 2017 compared to 
SDG 45 million in the year 2016 with a growth rate of 43%.

6- Volume of revenues reached SDG 441 million in the year 2017 compared to SDG 317million  in the previous 
year with a growth rate of39%.

7-  Volume of expenditure rose to SDG 304 million in the year 2017 compared to SDG 212 million in 2016 with a 
growth rate of 40%, due to the improvement of the  employees Service conditions andover all increase in prices .

8- Volume of profits amounted to SDG 137  million in the year 2017 compared to SDG 105 million in the previous 
year with a growth rate of 30% .

9- SSDB managed to reduce  the percentage of default to 2.8% by the end of year 2017compared to 3.3% by the 
end of year 2016, due to the successfulness of plans and mechanisms  that adopted by the Bank Administration  to 
follow-up  and tackle the problem of  defaultsthroughout the year.

Secondly: Most important indicators of developmental performance for the year 2017:

1- Microfinance :

SSDB directed a great  amountof its resources to the funding of microfinance projects in the  2017 , where 67,108 
persons benefited from it . It is noteworthy that the said number constitutes  a growth rate of 21%  compared to the 
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The Chairperson of the Board of Directors Report  to 
Board of Trustees  (Nineteenth session):

In the name of Alla the Most Gracious , the Most Merciful.

Praise be to Alla , and blessings and peace be upon our  Prophet   Mohamed, his family , his companions and his 
followers to the Day of Resurrection.

On behalf of the Board of Directors , Executive Management and the  staff of the  Savings & Social Development 
Bank (SSDB) , I’m very pleasedto welcome you to theSSDB Headquarters and thank you for attending this 
significant meeting regarding the discussion of  the SSDB’ performance for the year 2017.

Dear brothers and sisters: 

This meeting comes within the framework of assessing the 2017 , whereby focusing on the performance of its  
indicators , in order to give you an opportunity to enrich the discussion by expressing your opinions, visions, notes 
and passing your decisions and directions aiming at strengthening and boosting its performance . It is noteworthy 
that your Bank has made great achievements in the domain of empowering the poor and vulnerable categories in 
the society through the provision of microfinance projects.

The  SSDB became a leading institution in the Domain of micro, tiny and social dimension projects in Sudan , the 
thing which enabled it to gain a lot of commendations from local , regional and international banking and financial 
institutions. Moreover, it is still caring on deepening the microfinance experiment in terms of selecting projects 
and providing simple guarantees for targeted categories. On the other hand, it managed to implement 14 simplified 
types of guaranteesthat are not existed in other banks, the matter which let  the Central Bank of Sudan to praise 
them and called on other banks to follow suit. 

Those simplified guarantees and easing of funding procedures contributed to enhancing the volume of micro and 
social dimension projects amid the Sudanese society. It is worth mentioning that the micro and social  dimension 
finance accounts for 57% of the totalimplemented financing  portfolio by the end of 2017, thus the SSDB managed 
to deliver microfinance to 67108 persons within the said year  which equals 112% of the targeted plan.

Your  Bank often concerns with local savings for their vital  role in realizing social and economic development . In 
addition, spreading of saving culture , mobilizing saving resources and directing them to  the social and economic 
development is deemed one of the main objectives of it.Through individuals, government institutions, federations, 
associations and organizations

The bank has prepared a number of savings products, including the three types of electronic wallet (basic, gold 
and silver), the mobile payment product, the mobile banking service and the provision of the microfinance service 
through the bank’s website. .

On the other hand, in order to achieve  theobjectives and mission of the SSDB , both Board of Directors and Senior 
Management exerted lot of efforts to create suitable work environment that capable  of responding to modern 
banking requirements as well as taking into consideration the privacy of the SSDB, the thing which resulted in the 
SSDB positive performance in the year 2017, that showed a considerable growth in all indicators that can be seen 
in the following : 

- The Bank managed to open four new branches in the following  towns:  Bara, 24 Gorashi, Wad Rawa and Adamir, 
in addition to the  two new banking units in Khartoum state  , thus the number of the  Bank’s branches and units 
increased to (61) .  In addition to (80) ATMs.

It also managed to realize tremendous achievements in the following domains :

- Inspection and Auditing:It succeeded to audit all the Bank branches and its outlets. 

- Banking Technology :Adoption of recent techniques in terms of programs and machines that cope with the 
banking development.

- Work environment, Human Resources and Training :It managed to improve living and working conditions of 
the workers via enhancing wage structure and workers employment regulation and conditions of the service . 
In addition, it also managed to train 951 male and female  employees ( within 178 courses) at both internal 
and external levels as well as providing scientific qualification for 38 employees ( Bachelor & High scientific 
Certificates in different sciences).
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Saving & Social Development Bank

Membership of the bank in banking &financial institutions inside and outside the Sudan:
Member of Union of Sudanese Banks.
Member of the Bank Deposit Guarantee Fund.
Member of the Union of Arab Banks.
Member of the World Association of Savings Banks Brussels - Belgium.
Member of Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Manama, Bahrain.
Member of the General Council of Islamic Banks and Financial Institutions, Kuala Lumpur, Malaysia.

Correspondents abroad:
Correspondents in Arab Countries Correspondents in Europe & Asia
Kingdom of Saudi Arabia: 
Al Rajihi Banking Company-Riyadh

Malta:
First International Bank ( FIM) - Malta

Kingdom of Bahrain:
1. Ubaf Arab International Bank - Manama

China :
China Bank - Beijing

United Arab of Emirates:
- Abu Dhabi Islamic Bank – Abu Dhabi
- Nilain Bank – Abu Dhabi
Egypt:
- National United Bank - Cairo
Lebanon:
Beirut Bank - Beirut
Qatar:
Qatar Islamic Bank - Doha
Oman Sultanate:
Masqat Bank - Masqat
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Secretary of the Board of Directors:

Mr. AbdelRahman Ali Adam

Legal Advisor :

Attorney General Chamber

External Auditor:

National Auditor Chamber

Sharia’h Supervisory Board:

1- Sheikh / Ass. Prof. Muaz Al- Obeid Al-Sheikh /Chairperson

2- Dr. Nasr El-Din Fadl Al-MawlaMohamed / Member

3-  Dr. Ali Abdalla Mohamed Al- Hussein / Member

Sharia’h Supervisor:

Mr. Baha El-Din Etayeb

Senior Executive Management:

Mr. Al-Zain Omer Al-Hadu Omer General Manager
Mr. Abdul Muniem Mohamed Fadl Al-Mawla Deputy General Manager

Executive Management:

a) Managers of Sectors

Mrs.SyedaYousif Babiker Manager of Khartoum Sector
Mr. Ibrahim Zarouq Al-Amin Manager of Central Sector
Dr. SalehJibreil Hamid Manger of Western Sector
Mr. Nadir Ibrahim Abdul Rahman Manager of Northern & Eastern Sector

b) Management Managers

Mr. Adil Omer Mohamed Abdalla Manager of investment
Mr. Sufian Al-Amin Al- Awad Manager of Inspection and Internal Auditing
Mr. Bashir Ahmed Mohamed Jad Al- seed Manager of Legal Affairs
Mr.Al-Mahey Mohamed Ahmed Babiker Manager of Risk management
Mr. Karar Isa Ali Manager of Planning &Research
Mr. Osama Mohamed Zein Manager of Banking Affairs &Systems Development
Mr. Hamad Ahmed Adam Manager of  Administrative Affairs &Services
Mr. Dow  Al- Nour Adam Dow Al-Nour Manager of Financial Affairs
Mr. Mukhtar Al-Shafie Mohamed Babiker Manager of Foreign Exchange
Mr. Al-Fateh Hassan Al- Sadiq Manager of Microfinance and Social Development
Mr. Ahmed Ibrahim Ahmed Baher Manager of Computer &Information Systems
Mr. Mohamed Abdul Bagi Mohamed Manager of HR
Mrs. JamilaAbdallaKarar Manager of Training Center
Mrs. Jamila Osman Taha Compliance Officer
Mr. Mohamed KheirAwadalla Mohamed Kheir Manager of Information & Marketing &Public Rela-

tions

Saving & Social Development Bank
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SSDB  Board of Trustees ( General Assembly):

Minister of finance and economic planning Chairperson
Minister of security and social development Alternate chairperson
Governor of the  Central Bank Of Sudan Member
Undersecretary of the Ministry of finance and economic planning Member
Undersecretary of the Ministry of security and social development Member
General Secretary of the Zakat Chamber Member
General Manager of National Pensions Fund Member
General Manager of the National Social Security Fund Member
General Manager of the National Islamic Endowments Fund Member
Manager of Commission for Supervision & Revenues  Allocation
General Manager of the Savings& Social Development Bank Member
Representative of the General Registrar of Agricultural & Animal Professions Member

Representative of the General Union of Sudanese Workers Member
Representative of the Sudanese Entrepreneurs Association Member

Representative of the General Union of Sudanese Women Member
Representative of the Humanitarian Aid Commissioner Member
Dr. Suemiya Mohamed Ahmed Abu Kashawa Member

Dr. Kabashour Kuku Gambeel Member
Dr. Ahmed Ali Abdalla Member
Mr. El-Sheikh Abdulbasit Ali Member

Eng. Mohamed Ali Al- Amin Member
Mr. Ali Mohamed Ali Abarsi Member
Mr. Abu Ali Majzoub Abu Ali Member
Mr. Mohamed HaroonKafi Member

Board of Directors:

Ass. Pro. Ahmed Magzoub Ahmed (Economic expert) Chairperson
Dr. Ali  Mohamed KheirFadl Al-Mawla ( Undersecretary of the Ministry of security 
and social development

Member

Mrs. Sanaa Kamil Ali Mohamed  ( Representative of the finance and economic plan-
ning)

Member

Mr. Mohamed Ahmed BushraBadawi  (Representative of the Central Bank of Sudan ) Member
Mr. Mohamed Abdul Razik MohamedMukhtar ( General Secretary of Zakat Cham-
ber)

Member

Mrs. Majda Mohamed Mahmoud -General Manager  ( National Pensions Fund ). Member
Eng. Al-Faki Mohamed Jaib- Alla Mohamed  ( Social Security Investment Authority) Member 
Dr. AdilAdul Aziz Al- Faki  ( Economic Expert ) Member
  Mr. Omer Mahjoub Ali El-Tom ( Banking Expert) Member 
General Manager of Savings and Social Development Bank Member and 

Rapporteur
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45 Gedarif Al-fao Al-fao branch building
46 South Darfur Nyala Nyala branch building
47 North Darfur Al-Fashir Al-Fashir branchbuilding
48 Al-Fashir Al-Fashir University building
49 West Darfur Al-Geneina Al-Geneina branch l building
50 Central Darfur Zalingei Zalingei branch building
52   River Nile

 
 
 
 

Berber Berber branch building
53 Berber Abidiya
54 Atbara Ministry of Finance – Al Damir
55 Berber Technical  College- Berber

56 Shendi Shendi branch building
57 Abu Hamad Abu Hamad branch building
58 Al- Damir Al-Damir branch building
59 Blue Nile Al-Damazin Al-Damazin branch building
60  Kosti Kosti branch building
61 White Nile Rabak Rabak branch building
62  Rabak Ministry of Finance -Rabak
63 North Kordofan Al-Obied AL-Obied branch building
64  Bara Bara branch building
65 West Kordofan Al-Fula Al-Fula branch building
66 Sennar Sinja Sinja branch building
67 Sennar Sennar Sennar branch building
68 Sennar Sennar Sennar University
69 Gezira Al-Souki Al-Souki branch building
70 South Kordofan Dilling Dilling branch building
71 South Kordofan Dilling Dilling University
72 Kadugli Kadugli branch building
73 Kassala Kassala Kassala University complex
74  Kassala Kassala branch building
75  Portsudan Branch building
76 Red Sea Portsudan Portsudan Railway
77 Al-Shamalia Dongola Branch building
78  Wadi -Halfa Branch building
80 East Darfur Eddaein Eddaein branch building
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(c) ATM locations:
c) ATM locations:
No. State city Location
1 Khartoum Khartoum  In front of Main branch- Khartoum
2 Khartoum North main building ( Khartoum branch)
3 Khartoum North main building ( Khartoum branch)
4 Khartoum South main building(Khartoum branch)
5 Khartoum Premises of Ministry of Welfare and social security ( Khartoum 

branch)
6 Khartoum Khartoum University- Al- Zaharaa Complex for female students 

(Khartoum
7 Khartoum Al- Nilain University Branch
8 Khartoum Al Souq Al- Arabi branch
9 Khartoum Khartoum South branch ( North -West of Abu Hamama)
10 Khartoum Ministry of Animal Resources( Khartoum South branch)
11 Khartoum SuaadTambal campus – West medical supplies premises( Khartoum 

South branch)
12 Bahri Bahri branch- Al Mazad Street
13 Bahri Atif Al-Tijani campus- near Al- Azhari University
14 Omdurman Omdurman branch building
15 Khartoum Al – Souq Al-mahalli branch ( Land Terminal)
16 Khartoum Jabra street- near Federal Zakat Chamber ( Al –Souq Al- Mahalli 

branch)
17 Bahri Al- Jaili refinery  
18 Omdurman Ali Abdul Fatah complex –Omdurman 
19 Omdurman Omdurman- Industrial Area building
20 Omdurman Al-Fitaihab – Islamic University building
21 Omdurman Chinese Hospital Gateway
22 Khartoum Jarash Hospital- (Al- Souq Al – Mahali branch)
23 Khartoum Khartoum State Zakat Chamber ( Al- Souq Al- Mahali branch)
24  Omdurman Souq Libya branch building 
25 Gezira Medani Medani branch building
26 Medani -Mobile Unit Medani branch building
27 Medani Al-Souq Al-Jadeed branch building
28 Medani Holy Koran University building
29 Medani Gezira University building- South-  east cardiology Hospital
30 Medani Gezira University – Preparatory College
31 Al- Hasahisa Al-Hasahisa branch building
32 Al-Hasahisa Al-Hasahisa Textile
33 Al-Managil Al-Managil branchbuilding
34 Rufaa Rufa’a branch building
35 Rufa’a Rufa’a branch building
36 Tambool Tambool branch building
37 Al-Kamleen Al- Kamleen branch building
38 Medani Al- Souq Al-Markazi out-let
39 Tabat Tabat branch building
40 24- Al-Gorashi 24- Al-Gorashi branch
41 Wad-Rawa Wad-Rawa building branch
42 Fadasi Al-Halimab Building of Iqra college
43 Gedarif Gedarif Gedarif branch building
44 Gedarif Gedarif Ministry of finance



Saving & Social Development Bank

b- Out-lets (Windows):

State No. Out-let Fax Tel. City 
code

Date of branch 
inauguration(window)

Khartoum 1 Armed forces pensions office 436392 235569 183 2007
Gezira 2 Al- Razi complex- Gezira Uni-

versity
843280 843280 511 2007

Gedarif 3 Souq Al-Mahsool  0120927048 441 2007
North Darfur 4 Al –Fashir  University - 0120927048 441 2007

North Kordo-
fan

5 University of North Kordofan - 0918100402 611 2015

North Kordo-
fan

6 Working Woman - 0918100402 611 2015

Khartoum 7 Sudan Student General Union - 0122137196 611 2017

Khartoum 8 Utensil Market- Omdurman - 0112800000 611 2017
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 Gedarif
 

31 Gedarif 843553 - 441 1984

32 Al- suebak - - - 2011

33 Al- faow - 0120848159 521 1986
White Nile 34 Kosti 822728 825970 571 1985

35 Rabak 825130 821825 572 1989
Blue Nile 36 Al-damazin 820340 821418 551 2002

Kassala 37 Kassala 827588 822136 411 1990

Red Sea 38 Portsudan 826050 826051 311 1993

Al- Shama-
lia

39 Dongola 822957 824601 241 2000
40 WadiHalfa     

 
North 
Kordofan

41 Al-obied 822556 823186 611 1988

42 Bara - 0912737707 - 2017

West 43 Al-Khowy - 0120790084 - 2012

Kordofan 44 Al-Fula - 0111117006 - 2016

45 Dilling(Dallange) 822072 0120862254 634 2000

South 
Kordofan

46 Kadugli 822568 225988 631 2012

 47 Al- Fashir 848500 848505 731 2008

North Dar-
fur

48 Al-Kuama - - 731 2012

South Dar-
fur

49 Nyala 836204 836205 711 2005

West Dar-
fur

50 Al-Geneina 822984 822985 741 2009

Central 
Darfur

51 Zalingei 822042 822042 713 2014

East Darfur 52 Eddaein - 0912904056 - 2015
53 Abu karinka - 0122239314 - 2016
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Branch & ATMs Network :

a. Branch Outreach :

State No. Branch Fax Tel. City code Date of branch 
inauguration

Khartoum
 
 
 
 
 

1 UN. Branch 764772 798688 183 1988

2 Al Souq Al Arabi 779975 778808 183 1996

3 Khartoum South 485930 472196 183 1992

4 Al souq Al mahalli- Khartoum 436392 436394 183 2002

5 Omdurman -Industrial Area 578500 553946 187 1991

6 Omdur-man 464538 464537 187 1990

7 Bahri 343314 343315 185 2001
8 Model branch for microf-

in-ance
747813 747815 183 2012

9 Al- nilainUniversi-ty 780056 780056 183 2014

10 Souq Libya -Omdurman - - 187 2014

11 Wad medani 842109 843013 511 1974

Gezira
 
 
 
 
 
 
 

12 Al- Souq Al-Jadeed-Medani 843583 825285 511 1986

13 Al- nishesheiba –Wad Medani 843280 827978 511 1994

14 Rufaa 853180 0120839213 545 1979

15 Al- hasahisa 832455 832263 541 1978

16 Al- managil 872005 872014 517 1978
17 Tambool - 0120349078 511 2012
18 Al- kamleen - 0120344559 511 2012
19 Al-Souq Al-Markazi - 842109 511 2015
20 Tabat - 0129168181 0511 2015
21 24- Al-Gorashi 0113565566 - 2017
22 Wad rawa 0916174779 - 2017

Sinnar 23 Sinnar 822044 822028 561 1981

24 Sinja 822172 822077 562 1985
25 Al/souqi 824244 824288 565 1986

River
Nile

26 Atbara 822724 822718 211 1987

27 Shendi 872197 877130 261 1989

28 Barber 825490 0120871654 - 2007

29 Abu hamad - 0912241216 - 2013

30 Al-Damir - 0123297191 - 2017
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Number One in Microfinance in Sudan and pioneer in the social Banking.

About Us:

Savings and Social Development Bank was founded in 1996 as an extension  to the Sudanese Savings Bank 
( 1974-1995). It is a banking institution that specialized in the Microfinance and  projects of the social dimension 
as well as undertaking all other bankingtransactions via a branch network of( 61) branch & outlet , in addition 
to ( 80 ) ATMs distributed across Sudan States.  

Objectives of SSDB represented in the following:

•  Alleviating poverty and improving the living conditions of low-income people.

• Spreading and developing savings and banking awareness.

• Coordinating with institutions and organizations working in the field of combating poverty through institutional 
banking work that uses its resources for development and serving all sectors of society.

• Carrying out all banking and commercial financial transactions. in order to provide resources for social 
development and contribute to agricultural, economic and industrial development projects.

• Financing research and economic and social feasibility studies in the field of investment projects.

Bank policies:

1- Adoption of expansion policy in the field of micro and small finance based on the application of best practices 
and standards aiming to alleviate poverty.

2- Motivating saving culture and making it familiar among micro and small finance clients.

3- Mobilizing financial resources and effectively  utilize them.

4- Best utilization of human resources through activation of the available technical communications.
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Vision Mission

Values

To be the leading financial institution 
in Sudan, in providing microfinance 
services, motivating savings culture and 
pioneer in Social Banking.

Delivers diversified 
financial services to the 
small producers across 
the Sudanese rural 
and urban community 
at a high quality and 
efficiency, aims at 
alleviating poverty 
and unemployment 
and realizing financial 
sustainability. 

•  Application of the Islamic Shari,ah in all of 
its transactions

•  Professionalism

•  Fairnessand integration

•  Transparency

•   Innovation and creativity

•  Seeking to play an effective role in society 

•  Continuous  improvement
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« Alla Said, “Do [as you will], for Allah will see your deeds, 
and [so, will] His Messenger and the believers. And you will 
be returned to the Knower of the unseen and the witnessed, 

and He will inform you of what you used to do »

 In The Name Of Allah The Beneficent The Merciful
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