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نشأة البنك و تطوره :
بنــك الجزيــرة الســوداني األردنــي شــركة مســاهمة عامــة ســودانية  ،يعمــل وفــق
أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي المعامــات المصرفيــة  ،و يشــارك فــي عمليــة
التنميــة االقتصاديــة و االجتماعيــة فــي الســودان  .كمــا يعمــل علــى ترقيــة و تعزيــز
التبــادل التجــاري و االســتثماري بيــن الــدول العربيــة و اإلســامية مــع خصوصيــة
العالقــات التجاريــة و االســتثمارية بيــن دولتــي الشــراكة  -الســودان و األردن .
تأســس البنــك عــام 2006م بموجــب قانــون الشــركات الســوداني للعــام 1925م  ،و
بترخيــص مــن بنــك الســودان المركــزي لمزاولــة كافــة األعمــال المصرفيــة المحليــة
األجنبيــة .

معلومات البنك
العنوان

البند
تاريخ التأسيس
االفتتاح
رأس المال المصرح به
رأس المال المدفوع

2006م
2008/5/4م
 200مليون دوالر
 110مليون دوالر

المركز الرئيسي
صندو ق بريد
الهواتف
الفاكس
البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني
رمز السويفت

برج الجزيرة _ شارع افريقيا _ الخرطوم
ص.ب  424الخرطوم _ السودان
+ 249183741531 + 249187051000
+ 249183741523 + 249183741517
info@aljazeerabank.com.sd
www.aljazeerabank.com.sd
GSJBSDKH
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رؤيتنا
البنك المفضل لدى العمالء

رسالتنا
توفيــر الخدمــات المصرفيــة الشــاملة والمتكاملــة فــي قطاعــات
الشــركات والتجزئــة والمســتثمرين بجــودة عاليــة وأســعار منافســة و
طاقــم عمــل مؤهــل بمــا يلبــي احتياجــات العمــاء الماليــة المختلفــة
مــع تدعيــم هــذه الخدمــات بحلــول مصرفيــة متقدمــة وتقنيــات
متطــورة وشــبكات توزيــع فعالــة ملتزميــن بتحقيــق العوائــد لشــركائنا
مــن المتعامليــن مــع البنــك وكذلــك المســاهمين والعامليــن فيــه.

قيمنا
•تعزيز ثقة العمالء.
•الشفافية القصوى أساس مصداقيتنا .
•أخالقيات التعامل وصدقيتنا هي نهجنا.
•نلتزم بالتطوير المستمر.
•تقديم خدمة متميزة للمجتمع.
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اإلستراتيجية :
اإلستراتيجية
 1.1تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية و اإلستثمارية لقاعدة أوسع من العمالء .
2.2اإللتزام بأعلى المعايير العالمية الخاصة بحوكمة المؤسسات و اإللتزام الرقابي .
3.3المســاهمة فــي التنميــة اإلقتصاديــة والبنيــة التحتيــة فــي الســودان مــع األخــذ بعيــن
االعتبــار واليــة الجزيــرة كشــريك اســتراتيجي ومســاهم فــي البنــك.
ً
4.4التوســع واالنتشــار المــدروس فــي شــبكة الفــروع ومنافــذ لبيــع الخدمــات والمنتجــات تعزيــزا
الســتراتيجية البنــك فــي تلبيــة إحتياجــات العمــاء بمــا يحقــق ميــزة تنافســية للبنــك.
5.5العمل على ترقية العالقات االستثمارية والتبادل التجاري بين الدول العربية واإلسالمية
واالســتفادة مــن المــوارد المتاحــة مــع التركيــز علــى عمليــات التجــارة واإلســتثمار بيــن
جمهوريــة الســودان والمملكــة األردنيــة الهاشــمية

األهداف
1.1تحقيــق معــدالت نمــو متصعــدة تضــع البنــك فــي مصــاف البنــوك المتميــزة و المتطــورة و
بمــا يلبــي طمــوح المســتثمرين و الشــركاء .
2.2الريــادة فــي مختلــف مجــاالت العمــل المصرفــي التجــاري و اإلســتثماري علــى أســس
الشــريعة اإلســامية .
3.3اإلســتفادة مــن الفــرص اإلســتثمارية الضخمــة التــي يذخــر بهــا الســودان  ،فــي القطاعيــن
العــام و الخــاص  ،لتحقيــق عائــد مجـ ٍـز للمســاهمين  ،و تحقيــق قــدر متــوازن مــن التنميــة
االقتصاديــة و االجتماعيــة فــي دولــة المقــر .
4.4العمــل علــى تلبيــة طموحــات و توقعــات الســلطات النقديــة والمســاهمين و جمهــور
العمــاء و العامليــن .
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مجلس اإلدارة

معالي  /أيمن هزاع المجالي
رئيس مجلس االدارة
د  /عامر عبد الوهاب العالوي
المدير العام
االسم
الرقم
معالي  /أيمن هزاع المجالي
1
معالي  /علي محمد عثمان يس
2
السيد  /ميشيل فايق الصايغ
3
السيد  /حاتم عبد الحي زلوم
4
د  /حامد عبد الغني جبر
5
السيد  /مهند أكرم جراب
6
الفريق  /عبد القادر يوسف العوض
7
السيد  /رمزي مروان حليم سالمة
8
السيد  /عصام يوسف عوض الكريم
9
السيد /محمد أحمد خيري عبد الكريم
10
د .منى الطيب محمد الطيب

معالي  /علي محمد عثمان يس
نائب رئيس مجلس االدارة
المنصب
رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة (خبير)
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة (خبير)
أمين مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

د  /أسامه محمد علي طمبل
نائب المدير العام

السيدة  /منى محمد صالح
المدير التنفيذي
للجودة و التميز المؤسسي

د  /احمد مبارك المصاروة
المدير التنفيذي لدائرة التجزئة و الفروع

السيد  /الطيب علي إبراهيم
المدير التنفيذي لدائرةالعمليات المصرفية

د  /سليمان حمدان الخرابشة
المدير التنفيذي
لدائرة التدقيق و المراجعة الداخلية

د .منى الطيب محمد الطيب
أمين مجلس اإلدارة.
مدير الدائرة القانونية.
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هيئة الرقابة الشرعية
دكتور  /عوض الحسن النور
دكتور  /الماحى خلف الله الماحى
دكتور  /عبد القيوم ابراهيم بابكر

رئيس الهيئة
عضو الهيئة
عضو الهيئة

المراجع القانوني
محمد سليمان عبد الله حجار /مجموعة حاسبين

7

ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻻردﻧﻲ ﺑﻌﺪ
ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ  Visaﻓﻲ اﻟﺴــــــﻮدان

ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻻردﻧﻲ ﺑﻌﺪ
ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ  Visaﻓﻲ اﻟﺴــــــﻮدان

ﻳﺴﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻷردﻧﻲ أن ﻳﻌﻠﻦ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻋﻦ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ  Visaاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
و ﺻﺮح اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻼوي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄن ﻫﺬة اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻃﺎر
اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﻟﻴﻠﻌﺐ دورا رﻳﺎدﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ  ,ان ﺣﺼﻮل اﻟﺒﻨﻚ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺮﻛﺔ  Visaاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﺧﺪﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻜﺮام ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻘﻮة و ﺛﻘﺔ و أﻣﺎن ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .

ﺻﺮح اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﻪ ﻓﻴﺰا ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ و اﻟﺴﻮدان "
ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون ﺑﺄن ﻧﺸﻬﺪ وﻧﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ
ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻘﻂ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﺴﻮدان .إن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﻪ ﻟﻦ
ﹰ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻔﻴﺰا ) (Visaﺑﻞ ﺳﻴﺪﻋﻢ أﻳﻀﺎ دﻣﺞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
ﻓﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء ﻟﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ دﻋﻢ ﺑﻨﻚ
اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻻردﻧﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و
دﻓﻊ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻫﺬا ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻓﻴﺰا ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻻزدﻫﺎر".

الخدمات االلكترونية :
•خدمة الرسائل SMS
•خدمة الصراف االلي
•خدمة نقاط البيع
•مرحبا للتحاويل المالية

•خدمة الموبايل بنك
•خدمة االنترنت بنك
•Corporate
•VISA
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برامج التمويل :
•برنامج تمويل النخبة
•برنامج ريح بالك
•برنامج يشفين
•برنامج وسائل
•برنامج إعمار
•برنامج التمويل األصغر

•برنامج فالح
•برنامج عفاف
•برنامج إقرا
•برنامج النوابغ
•برنامج رحالتي
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دليل الرئاسة و الفروع
لمزيد من المعلومات نرجو اإلتصال بفروعنا :
رئاسة البنك و فرع برج الجزيرة ( الرئسي )
برج الجزيرة – شارع افريقيا
تلفون  0024918705100 :الفاكس 00249183741529 :
فرع الخرطوم – شارع القصر
تقاطع شارع الزبير باشا مع شارع القصر
تلفون  0024918705113 :الفاكس 0024918374525 :
								
فرع العمارات – الخرطوم
تقاطع شارع محمد نجيب مع شارع 41
تلفونات ك  00249187051344الفاكس 00249183779900 :
فرع السجانة – الخرطوم
السجانة  -سوق السجانة  -شارع النص
تلفون  00249187051330 :الفاكس 00249183466213 :
فرع شارع الستين  -الخرطوم
الخرطوم  -شارع بشير النفيدي ج.غرب مستشفي جرش
تلفون  00249187051233 :الفاكس 0049183730000 :
فرع الميناء البري – الخرطوم
مقابل هيئة و|ألية الخرطوم
تلفونات  00249187051366 :الفاكس 00249187051380 :
فرع السوق المحلي – الخرطوم
السوق المحلي  -شرق مستشفى الفؤاد التخصصي
تلفون  00249187051277 :الفاكس 00249183403049 :
فرع الكالكلة – الخرطوم
سوق الكالكلة اللفة  -مقابل مركز الشرطة
تلفون  00249187051322 :الفاكس 00249183372222 :
فرع بحري
بحري المنطقة الصناعية  -مقابل مبني الجمارك
تلفون  00249187051266 :الفاكس 00249185345202 :
فرع سعد قشرة – بحري
سوق سعد قشرة  -غرب شارع الطيار الكدرو
تلفون  00249187051288 :الفاكس 00249185331177 :
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دليل الرئاسة و الفروع
فرع الشعبي أمدرمان
أمدرمان
تلفون  00249187051222 :الفاكس 00249187560500 :
فرع سوق ليبيا
سوق ليبيا  -شرق مكتب خدمات سوداني
تلفون  00249187051233 :الفاكس 00249187560500 :
فرع امدرمان – الموردة
شارع البنوك
تلفونات  00249187051388 :الفاكس 00249187051380
فرع ودمدني – والية الجزيرة
السوق الكبير -غرب بنك السودان المركزي
تلفون  00249187051244 :الفاكس 00249511832169 :
فرع بورتسودان
السوق الكبير  -مقابل بوابة جامعة البحر األحمر
تلفون  00249187051255 :الفاكس 00249311833232 :
فرع االبيض
مقابل برج العدل وشرق فندق الصن وي
تلفون  002491871355 :الفاكس 00249611843923 :
فرع القضارف
السوق الكبير  -جنوب بنك السودان المركزي
تلفون  00249187051313 :الفاكس 0024944184466 :
فرع كسال
وسط المدينة
تلفون  00249187051399 :الفاكس 00249187051399 :

رئاسة البنك  :برج الجزيرة  -شارع افريقيا  -الخرطوم
ص.ب  424 :الخرطوم  -السودان
تلفون  00249187051000 :فاكس 00249183741517 :
البريد اإللكتروني :
info@aljazeerabank.com.sd
الموقع اإللكتروني :
www.aljazeerabank.com.sd
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خطاب رئيس مجلس االدارة امام الجمعية العامة الحادية عشر للمساهمين
السادة و السيدات المساهمون الكرام ...
ُ
أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة يســعدني ان أرحــب بكــم
فــي إجتماعكــم الســنوي العــادي الحــادي عشــر و أرجــو أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي
للســنة المنتهيــة فــى  2019/12/31والــذي يتضمــن أهــم األعمــال واإلنجــازات التــي حققهــا البنــك
خــال العــام وذلــك فــي ظــل التطــورات المحليــة واالقليميــة والعالميــة .فعلــى مســتوى االقتصــاد
العالمــي شــهد العــام  2019اجــواء يســودها التفــاؤل بعــد التحســن الكبيــر فــي النشــاط الصناعــي و
افريقيــا ورغــم االضطرابــات السياســية فــى
التجــاري ،وفيمــا يخــص منطقــة الشــرق االوســط وشــمال
ً
بعــض البلــدان فقــد شــهد اقتصــاد هــذه المنطقــة نمــوا طفيفــا يقــدر بنســبة  %2مقارنــة بنســبة %1.4
للعــام  2018وأعلــن البنــك الدولــى فــي تقريــره االقتصــادي للمنطقــة أن هــذا النمــو المتواضــع يأتــي
ً
فــي معظمــه بســبب ارتفــاع أســعار النفــط مؤخــرا.
امــا علــى مســتوى االقتصــاد المحلــي فــي الســودان شــهد العــام  2019ارتفــاع معــدالت التضخــم
وعــدم اســتقرار صــرف العمــات االجنيــه ممــا جعــل الحكومــة تتبنــى برنامــج اصــاح اقتصــادى شــامل
لدعــم االنتــاج والتقشــف فــي الصــرف الحكومــي.
وبالنظــر الهــم المؤشــرات االقتصاديــة نجــد أن معــدل نمــو الناتــج المحلــي االجمالــي للعــام 2019
قــد انخفــض مــن  %2,8فــى العــام  2018الــى  %0.9-فــى العــام  2019كمــا بلــغ متوســط معــدل
التضخــم فــي ديســمبر  2019حوالــى %78مقارنــة ب  %69فــي ديســمبر  . 2018وعلــى الرغــم مــن
الجهــود التــى يبذلهــا الســودان لتحســين عالقاتــه الخارجيــه إال ان بقــاء اســمه ضمــن قائمــة الــدول
الراعيــة لالرهــاب لــم يمكــن المؤسســات الماليــة مــن االســتفادة مــن رفــع الحظــر المصرفــى لذلــك
تظــل التحديــات قائمــة فــي البيئــة التشــغيلية للقطــاع المصرفــي المحلــي .
امــا علــى مســتوى االداء فــى بنــك الجزيــرة الســوداني االردنــي وعلــى نهــج األعــوام الســابقة،
فقــد اســتمرت مســيرة التقــدم والتطــور بخطــوات ثابتــة وواثقــة مدعومــة بسلســلة مــن المشــروعات
التطويريــة علــى أكثــر مــن إتجــاه ،ممــا انعكــس علــى جــودة خدمــات البنــك وتنوعهــا وذلــك بفضــل اتباع
أحــدث التقنيــات وأعلــى معاييــر الخدمــة المصرفيــة  ،كل ذلــك ســاهم فــى تقويــة المركــز المالــى
ـث شــهد العــام  2019تســجيل نمــو متصاعــد فــي مختلــف أنشــطته المصرفيــة ،حيــث ســجل
للبنــك حيـ ً
البنــك نمــوا فــي قاعــدة الموجــودات مــع نهايــة العــام  2019بنســبة  %13حيــث ارتفعــت مــن 5,608
مليــون جنيــه فــي  2018الــى  6,327مليــون جنيــه ،ونمــت الودائــع المصرفيــة بنســبة  %15لتصــل الــى
 3,488مليــون جنيــه مقارنــة بمبلــغ  3,039مليــون جنيــه لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق  .كمــا نمــت
محفظــة االســتثمارات بنســبة  %41لتصــل الــى ً 938مليــون جنيــه مقارنــة ب  664مليــون جنيــه لنفــس
الفتــرة مــن العــام الســابق  .وســجل البنــك إرتفاعــا فــي صافــي ذمــم البيــوع المؤجلــة والتمويــات
االخــرى (االجــارة ) بنســبة  %8لتصــل الــى  2,296مليــون جنيــه مقارنــة بمبلــغ  2,126مليــون جنيــه لنفــس
الفتــرة مــن العــام الســابق  .وقــد زادت األربــاح قبــل الضريبــة والــزكاة لتصــل الــى  390مليــون جنيــه
مقارنــة ب  258مليــون جنيــه لنفــس الفتــرة للعــام الســابق بنســبة نمــو بلغــت  %51بينمــا بلــغ صافــي
األربــاح بعــد الضرائــب والــزكاة حوالــي  282مليــون جنيــه مقارنــة ب  195مليــون جنيــه لنفــس الفتــرة
مــن العــام الســابق
وقــد انعكســت هــذه النتائــج بشــكل إيجابــي علــى عــدد مــن المؤشــرات االساســية ألداء البنــك حيــث
المعياريــة المحــددة مــن بنــك الســودان
بلغــت نســبة الكفــاءة التشــغيلية  %42وهــي تقــل عــن النســبة
ً
المركــزي والتــي تبلــغ  ،%55وبلــغ معــدل كفايــة رأس المــال  %26علمــا بــأن النســبة المقــررة بواســطة
بنــك الســودان المركــزى هــى  %12ممــا يؤكــد قــوة ومتانــة المركــز المالــي للبنــك ،كمــا حافــظ البنــك
علــى جــودة محفظتــه االئتمانيــة حيــث لــم تتعــدى نســبة الديــون غيــر العاملــة حاجــز  ،%0.5وقــد بلغــت
القيمــة الســوقية لســهم بنــك الجزيــرة الســوداني االردنــي ثالثــة وعشــرين جنيهــا حســب نشــرة
ســوق الخرطــوم لــاوراق الماليــة
الساده والسيدات المساهمون الكرام..
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لقــد اســتمر البنــك فــي القيــام بــدوره الفعــال لتنميــة جميــع القطاعــات االقتصاديــة عبــر تقديــم
التمويــل لقطــاع الشــركات و قطــاع التجزئــة  ،بالتركيــز علــى توفيــر التمويــل للقطاعــات ًاالنتاجيــة ذات
االولويــة كالقطــاع الزراعــي و الصناعــي و قطــاع التعديــن باإلضافــة لقطاع الصادر إتســاقا مع توجهات
الدولــة و دعمهــا و تشــجيعها لهــذه القطاعــات .و لــم يغفــل البنــك المشــروعات المتوســطة و
الصغيــرة و التمويــل االصغــر حيــث اســتمر البنــك فــى دعمــه لشــركة الفــال للتمويــل االصغــر التــى تركــز
علــى تقديــم التمويــل ًلصغــار المزاعيــن
و يســعى البنــك دومــا لإلرتقــاء بمســتوى خدماتــه بمــا يحقــق المزيــد مــن الراحــة لعمالئــه ،وذلــك
مــن خــال التواجــد فــى المناطــق الرئيســية فــي واليــة الخرطــوم وفــي هــذا الصــدد تــم تأهيــل عــدد
مــن الفــروع ونقــل بعضهــا الــى مواقــع اخــرى .و فــى إطــار إســتراتيجية البنــك لالنتشــار والتوســع
ُ
المــدروس لخلــق بيئــة عمــل جاذبــة ومحفــزة لعمالئنــا وموظفينــا علــى حــد ســواء انتهــى العمــل فــى
تشــييد فــرع بورتســودان فــى األرض المملوكــة للبنــك رغــم الصعوبــات التــى واجهــت المشــروع فــى
العــام 2019
ولــم يغفــل البنــك اهتمامــه بالتطــور الســريع فــى مجــال التكنلوجيــا واالســتفادة منهــا فــى تقديــم
افضــل الخدمــات بافضــل الطــرق حيــث تــم تطبيــق احــدث االنظمــة للرقابــة علــى االمتثــال وانظمــة
الدارة المخاطــر كمــا تــم تطويــر نظــام المــوارد البشــرية الحــدث نســخة وتــم اعــدا د الموقــع الرديــف
بكافــة مســتلزماته
وفــى إطــار اهتمامنــا بتطويــر وتحديــث خدمــات وأنشــطة البنــك المختلفــة  ،فإننــا نولــي الــكادر
ُ
البشــرى جــل إهتمامنــا ونعمــل علــى رفــع المســتوى المعيشــي والمهنــي للعامليــن  .لذلــك تقــوم
ـف ثــان مــن الكــوادر الشــابة
إدارة البنــك بالتدريــب المســتمر للــكادر البشــرى بمــا يــؤدى إلــى تأهيــل صـ ٍ
بحيــث تكــون جاهــزة وقــادرة علــى تبــوؤ المناصــب الوظيفيــة واالداريــة بالبنــك بمختلــف مســتوياتها
باالضافــة إلــى وضــع خطــة للتدريــب المســتمر للموظفيــن لمواكبــة كل جديــد فــى عالــم البنــوك وخلــق
الرضــى والــوالء لهــذه المؤسســة.
وفــى إطــار المســؤولية المجتمعيــة ،فقــد واصــل البنــك خــال العــام  2019جهــوده لتعزيــز دوره
فــي خدمــة المجتمــع مــن خــال مســاهماته ورعايتــه للعديــد مــن األنشــطة الصحيــة واالجتماعيــة
والثقافيــة والرياضيــة.
السيدات والسادة المساهمون الكرام ...
ً
لمعالــي محافــظ بنــك
ختامــا اود فــي هــذه المناســبة أن أتقــدم بأســمى معانــي الشــكر واإلمتنــان ُ
الســودان المركــزي علــى دعمهــم المتواصــل للقطــاع المصرفــي  .كمــا أود ان أشــيد بهيئــة ســوق
الخرطــوم لــاوراق الماليــة  ،ومســجل عــام الشــركات ،والمراجــع الخارجــي الســادة محمــد ســليمان
حجــار وشــركاه علــى دورهــم اإليجابــي والفعــال فــى مســاندة البنــك.
ـري لعمالئنــا ومســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم
كمــا اليسـ
ـعني إال أن أعــرب عــن جزيــل شــكري وتقديـ ً
ً
الغاليــة إيمانــا منهــم بهــذا البنــك الــذي نفتخــر جميعــا بإنجازاتــه وعطائــه  ،والشــكر موصــول ألصحــاب
الفضيلــة رئيــس وأعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية  ،وأعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة وكافــة
الموظفيــن علــى إلتزامهــم المطلــق وحرصهــم علــى النهــوض بهــذا البنــك وبمســتوى الخدمــات
التــي يقدمهــا .
وبالله التوفيق،،،،
معالي /ايمن هزاع المجالى
رئيس مجلس االدارة
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كلمة المدير العام
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات السيدات والسادة مساهمي بنك الجزيرة السوداني االردني المحترمين
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد
الســنوي ًللبنــك لعــام 2019م ،ونتطلــع
يســرني
بالنيابــة عــن اإلدارة التنفيذيــة ،أن أقــدم لكــم التقريــر ً
ً
لنمضــي معــا فــي المرحلــة المقبلــة نحــو مســتقبل أكثــر إشــراقا ،مليئــا بإمكانيــات تحويــل التحديــات
إلــى فــرص .وقــد حقــق البنــك ،وبحمــد المولــي ،فــي عــام 2019م مســتوى نمــو وأداء مالــي غيــر
مســبوق منــذ التأســيس.
إســتمر بنــك الجزيــرة الســوداني األردنــي فــي القيــام بــدوره الفعــال لتنميــة جميــع القطاعــات
اإلقتصاديــة فــي الســودان .وذلــك عبــر تقديــم التمويــل لقطــاع الشــركات وقطــاع التجزئــة ،بالتركيــز
االنتاجيــة ذات االولويــة كالقطــاع الزراعــي والصناعــي وقطــاع
علــى توفيــر التمويــل للقطاعــات
ً
التعديــن باإلضافــة لقطــاع الصــادر ،إتســاقا مــع توجهــات ودعــم وتشــجيع الدولــة لهــذه القطاعــات.
كمــا اولــي البنــك المشــروعات المتوســطة و الصغيــرة والتمويــل األصغــر اإلهتمــام (باإلســتمرار فــى
لصغــار المزارعيــن).
تقديــم التمويــل ً
يســعى البنــك دومــا لإلرتقــاء بمســتوى خدماتــه بمــا يحقــق المزيــد مــن الراحــة لعمالئــه ،وذلــك مــن
خــال التواجــد فــى المناطــق الحيويــة فــي واليــة الخرطــوم ،وواليــات الســودان ،وفــي هــذا الصــدد
تــم تأهيــل عــدد مــن الفــروع ونقــل بعضهــا الــى مواقــع اخــرى .لــم يغفــل البنــك إهتمامــه بالتطــور
الســريع فــى مجــال التكنلوجيــا واإلســتفادة منهــا فــى تقديــم أفضــل الخدمــات بأفضــل الطــرق ،حيــث
تــم تطبيــق أحــدث االنظمــة للرقابــة علــى اإلمتثــال وأنظمــة إلدارة المخاطــر كمــا تــم تطويــر نظــام
المــوارد البشــرية ألحــدث نســخة.
األداء المالي
علــى مســتوى األداء المالــي فــى بنــك الجزيــرة الســوداني األردنــي وعلــى نهــج األعــوام الســابقة،
فقــد إســتمرت مســيرة التقــدم والتطــور بخطــوات ثابتــة وواثقــة مدعومــة بسلســلة مــن المشــروعات
التطويريــة علــى أكثــر مــن إتجــاه ،ممــا إنعكــس علــى جــودة خدمــات البنــك وتنوعهــا ،بفضــل اتبــاع أحدث
التقنيــات وأعلــى معاييــر الخدمــة المصرفيــة ،كل ذلــك ســاهم فــى تقويــة المركــز المالــى للبنــك،
وقد شهد العام  2019تسجيل نمو متصاعد في مختلف أنشطته المصرفية ،أهمها:
الموجودات :
ً
ســجل البنــك نمــوا فــي قاعــدة الموجــودات مــع نهايــة  2019بنســبة  %13حيــث ارتفعــت مــن 5,608
مليــون جنيــه فــي  2018الــى  6,327مليــون جنيــه،
الودائع المصرفية :
نمــت الودائــع المصرفيــة بنســبة  %15لتصــل الــى  3,488مليــون جنيــه مقارنــة بمبلــغ  3,039مليــون
جنيــه لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق.
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محفظة اإلستثمارات :
نمــت المحفظــة االســتثمارات بنســبة  %41لتصــل الــى  938مليــون جنيــه مقارنــة ب  664مليــون جنيــه
لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق
المؤجلة :
ذمم البيوع
ً
ســجل البنــك إرتفاعــا فــي صافــي ذمــم البيــوع المؤجلــة والتمويــات االخــرى (االجــارة) بنســبة %8
لتصــل الــى  2,296مليــون جنيــه مقارنــة بمبلــغ  2,126مليــون جنيــه لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق
األرباح :
زادت األربــاح قبــل الضريبــة والــزكاة لتصــل الــى  390مليــون جنيــه مقارنــة ب  258مليــون جنيــه لنفــس
الفتــرة للعــام الســابق بنســبة نمــو بلغــت  ،%51بينمــا بلــغ صافــي األربــاح بعــد الضرائــب والــزكاة حوالــي
 282مليــون جنيــه مقارنــة ب  195مليــون جنيــه لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق.
المؤشرات األساسية:
إنعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على عدد من المؤشرات االساسية ألداء البنك.
نسبة الكفاءة التشغيلية %42
•	
وهي تقل عن النسبة المعيارية المحددة من بنك السودان المركزي والتي تبلغ ،)%55
ً وبلغ معدل كفاية رأس المال %26
•	
علمــا بــأن النســبة المقــررة بواســطة بنــك الســودان المركــزى هــى  %12ممــا يؤكــد قــوة ومتانــة
المركــز المالــي للبنــك،
المحفظة اإلئتمانية
•	
حافــظ البنــك علــى جــودة محفظتــه اإلئتمانيــة حيــث لــم تتعــدى نســبة الديــون غيــر العاملــة حاجــز
،%0.5
الختام
إن مــا تحقــق مــن إنجــازات متواليــة خــال الفتــرة الماضيــة مــا كان لــه أن يتحقــق لــوال تضافــر
الجهــود المبذولــة فــي البنــك ودعــم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
ســوف نســعى جاهديــن بمشــيئة اللــه للمحافظــة علــى مــا حققــه البنــك مــن مكتســبات
وإســتمرار معــدالت النمــو ،وتحقيــق نتائــج أفضــل لعــام 2020م ،وذلــك بمواكبــة التغيــرات الطارئــة
بمرونــة وفاعليــة وبــذل المزيــد مــن الجهــود لرفــع مســتوى كفــاءة األداء التشــغيلي .وتحســين جــودة
المقدمــة للعمــاء ،والعمــل علــى تقديــم أفضــل الحلــول المصرفيــة المبتكــرة.
الخدمــة
ً
ختامــا ،أتقــدم بخالــص الشــكر لبنــك الســودان المركــزي علــي دعمــه المتواصــل ولكافــة
مســاهمي وعمــاء البنــك لثقتهــم ودعمهــم الــذي كان لــه عميــق األثــر فــي االســتمرار بتحقيــق
قفــزات نوعيــة تتماشــى مــع تطلعاتهــم.

د .عامر عبد الوهاب العالوي
المدير العام
بنك الجزيرة السوداني األردني
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