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ا َكلََّمُه َقاَل إِنََّك اْلَيْوَم لََدْيَنا َمِكيٌن أَِميٌن  َوَقاَل اْلَملُِك اْئتُوِني ِبِه أَْسَتْخلِْصُه لَِنْفِسي  َفلَمَّ

نَّا لِيُوُسَف ِفي  لَِك َمكَّ ﴿٥٤﴾ َقاَل اْجَعْلِني َعلَٰى َخَزاِئِن اْلَْرِض  إِنِّي َحِفيٌظ َعلِيٌم ﴿٥٥﴾ َوَكَذٰ

أُ ِمْنَها َحْيُث َيَشاُء  نُِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمن نََّشاُء  َوَل نُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِنيَن  اْلَْرِض َيَتَبوَّ

﴾٥٦﴿

صدق هللا العظيم

اآليات 56-54 من سورة يوسف



2   بنك البركة السوداني  - التقرير السنوي  2020

ال ك ب ل 
ة   ل ة بنو البركة ال ب  



توي ال

•	4 • رؤيتنا•،•رسالتنا•وقيمنا•اإلساسية•

•	5 • • مجلس•اإلدارة•

•	6 السيرة•الذاتية•للسادة•أعضاء•مجلس•اإلدارة••

•	9 لجان•مجلس•االدارة•للعام•2020    

•	10 • • اإلدارة•التنفيذية••

•	11 • • المؤشرات•المالية•

•	12 • المؤشرات•المالية•الرئيسية•بيانيا•••

•	15 • • تقرير•مجلس•اإلدارة•••

•	17 • • تقرير•الهيئة•الشرعية••

•	18 • • تقرير•المراجع•الخارجي•

•	21 • • •حوكمة•الشركات•

•	30 • • القوائم•المالية•

•	31 • • قائمة•المركز•المالى•••

•	32 • • • قائمة•الدخل••

•	33 • قائمة•التغير•فى•حقوق•الملكية•

•	34 • • قائمة•التدفقات•النقدية•

•	35 • قائمة•التغيرات•في•اإلستثمارات•المقيدة••

•	36 • • • عن•البركة•

•	37 • مجموعة•البركة•المصرفية••

•	39 • • • فروع•البنك••

•	40 • • البنوك•المراسلة•



4   بنك البركة السوداني  - التقرير السنوي  2020

“ نحن نؤمن بأن المجتمع يحتاج الى نظام مالي عادل ومنصف : 

نظام يكافئ على الجهد المبذول ويساهم في تنمية المجتمع ”.

يتن

لتن
“ نهدف الى تلبية الحتياجات المالية لكافة المجتمعات حول العالم 

من  المستمدة  الخالق  من  أسس  على  أعمالنا  ممارسة  خالل  من 

من  يمكننا  بما  المهنية  المعايير  أفضل  وتطبيق  السمحاء،  الشريعة 

تحقيق مبدأ المشاركة في المكاسب المحققة مع شركائنا في النجاح 

من عمالء وموظفين ومساهمين ”.

ن ا

راكة ال
تخلق معتقداتنا المشتركة ارتباطات قوية تشكل قاعدة لعالقات طويلة الجل مع العمالء 

والموظفين .

بر ال
إن لدينا الطاقة والمثابرة المطلوبة للتأثير إيجابيا في حياة عمالئنا ولما هو في مصلحة 

المجتمع الوسع .

وا ال
بترحاب  دائما  مفتوحة  ابوابنا  ,إن  بخدمتها  تقوم  التي  المجتمعات  ونحترم  نقدر  نحن 

وقلب مفتوح وخدمات تلبي حاجاتهم.

ة الب ا
يستطيع عمالؤنا بأن مصالحهم المالية تدار من قبلنا وفقنا لعلي المعايير الخالقية.
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دا  ا

س داتس و  ا ة  نس داال نة ا دة الترال ي ي ال ول  ي د
ال

ممثل لمساهم )مجموعة -رئيس مجلس الدارةبحريني••أ.•عدنان•أحمد•يوسف1
من العام 2004 حتى اآلن1955البركة المصرفية(

رئيس اللجنة التنفيذية والسياسات نائب رئيس مجلس الدارةسوداني•أ.•عبدالرحمن•أحمد•عثمان•السيد2
من العام 2000 حتى اآلن1935خبير مصرفي )مستقل(عضو لجنة المزايا

ممثل لمساهم )مجموعة رئيس لجنة التدقيق والمخاطرعضو مجلس الدارةبحريني•أ.•ياسر•اسماعيل•مظفرعلي3
من العام 2019 حتى اآلن1976البركة المصرفية(

عضو مجلس الدارةسوداني•د.•عزالدين•ابرهيم•حسن4

رئيس المزايا وشئون عضوية 
مجلس اإلدارة والمسئولية اإلجتماعية 

واإلستدامة نائب رئيس اللجنة التنفيذية 
والساياسات

من العام 2008 حتى اآلن1939مساهم

ممثل لمساهم )مجموعة رئيس لجنة الحوكمة وإللتزامعضو مجلس الدارةسودانيد.•أحمد•البدوي•محمد•االمين•حامد5
من العام 2008 حتى اآلن1943البركة المصرفية(

نائب رئيس لجنة الحوكمة واإللتزامعضو مجلس الدارةسوداني•د.•مكي•مدني•الشبلي6
نائب رئيس لجنة التدقيق والمخاطر

خبير اقتصادي 
من العام 2012 حتى اآلن1950)مستقل(

من العام 1992-1984 1956مساهمعضو اللجنة التنفيذية والسياسات عضو مجلس الدارةسودانيأ.•سعود•مامون•البرير7
ومن 2002 وحتى اآلن

عضو اللجنة التنفيذية والسياسات عضو مجلس الدارةسودانيأ.•جوزيف•مكين•سكندر8
من العام 2006 حتى اآلن1954مساهموعضو لجنة الحوكمة واللتزام

عضو لجنة المزايا وعضو لجنة عضو مجلس الدارةسودانيأ.•كمال•أحمد•الزبير9
التدقيق والمخاطر

ممثل لمساهم )مجموعة 
من العام 2016 حتى اآلن1948البركة المصرفية(

عضو لجنة التدقيق والمخاطرعضو مجلس الدارةسوداني•أ.•أحمد•االمين•أحمد•عبداللطيف10
وعضو لجنة المزايا

ممثل لمساهم )مجموعة 
من العام 2016 حتى اآلن1973البركة المصرفية(

أمين سر مجلس الدارةسودانيأ.•محمد•الشريف•محمد•األمين11

عضو أستشارى بلجنة المزايا
وشئون عضوية مجلس الدارة

والمسئولية الجتماعية والستدامة
عضو أستشارى بلجنة الحوكمة 

واللتزام

من العام 2017 حتى اآلن1965-
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سعادة•األستاذ.•عدنان•أحمد•يوسف
رئيس•مجلس•اإلدارة:

_ بحريني الجنسية.
 شخصية مصرفية عربية مرموقة، يمتلك خبرات عريضة و متنوعة 

تجاوزت  الثالث عقود في المصرفية الدولية. و هو يحمل درجة 
الماجستير في إدارة العمال من جامعة هل، المملكة المتحدة. كما 
عمل في المؤسسة العربية المصرفية لكثر من 20 عاما، توجها 

بعضوية مجلس إدارتها. 
قاد الستاذ عدنان تطور مجموعة البركة المصرفية منذ تأسيسها، 

لتصبح واحدة من اكبر المجموعات المالية اإلسالمية والكثر تنوعا 
على مستوى العالم  وتدير أكثر من 700 فرع في 15 بلدا ويقع 
مركزها الرئيسي في مملكة البحرين. كما يرأس الستاذ عدنان 

مجالس إدارات كل من بنك البركة التركي للمشاركات وبنك البركة 
الجزائر وبنك البركة المحدود – جنوب أفريقيا، وبنك البركة لبنان، 
والبنك اإلسالمي الردني وبنك البركة مصر وبنك البركة سورية، 

وبنك البركة السودان، وبنك البركة )باكستان( المحدود ونائب رئيس 
مجلس إدارة بنك البركة اإلسالمي البحرين، إلى جانب عضويته في 

مجالس إدارت كل من بنك البركة تونس وشركة اتقان كابيتال في 
المملكة العربية السعودية. 

تقاعد الستاذ. عدنان كرئيس تنفيذي للمجموعة بنهاية العام 2020م 
بعد مسيرة طويلة كانت حافلة بالعديد من النجازات والنجاحات علي 

كافة الصعدة.
كما ترأس الستاذ عدنان مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية و 
مقره في لبنان لدورتين متتاليتين، )2013-2007( . وقد حصل 

الستاذ عدنان على عدة اوسمة وجوائز عالمية حيث نال وسام 
»الجدارة من الدرجة الولى«، وهو تكريم متميز من لدن جاللة 

الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين في عام 2011. كما حصل 
الستاذ عدنان على لقب السفير الممي للمسئولية الجتماعية )مملكة 

البحرين( من الشبكة اإلقليمية للمسئولية الجتماعية، عالوة على 
حصوله مرتين على جائزة الشخصية المصرفية اإلسالمية لألعوام 

)2004 و 2009(  
كما حصل على جائزة” التميز في اإلنجاز لعام 2012“، المقدمة من 
قبل بيت التمويل المريكي” لريبا“. تقديًرا لدوره القيادي في تطوير 

وتشغيل أكبر مجموعة مصرفية إسالمية على مستوى العالم.
وتقديرا لجهوده في خدمة القتصاد اإلسالمي وإسهامه البارز في 

المصرفية اإلسالمية وإبراز دورها في خدمة قضايا التنمية والمجتمع 
فقد منحت جامعة الجنان اللبنانية شهادة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة 

في إدارة العمال. عالوة على ذلك، وتقديرا لجهوده في تطوير 
نموذج أعمال فريد من نوعه يتكامل مع الهداف النبيلة للمصرفية 
اإلسالمية، منح الستاذ عدنان الوسام الرئاسي السوداني للتميز في 

المسئولية الجتماعية في ديسمبر عام 2015.  
في ديسمبر 2016، منح الستاذ عدنان لقب »مفوض سامي للتبشير 

بأهداف المم المتحدة للتنمية المستدامة 2030«، كما فاز بالجائزة 
الذهبية للتنمية المستدامة وذلك تقديرا لدوره الكبير في برامج الخدمة 

والمسئولية الجتماعية وطنيا ودوليا، وكذلك تقديرا للدور الريادي 
لمجموعة البركة المصرفية في مجال أنشطة المسئولية الجتماعية 
وذلك في مؤتمر عمان الدولي للمسئولية الجتماعية 2016، وفي 

بداية عام 2017 تم انتخاب السيد عدنان يوسف رئيساً لجمعية 
المصارف البحرينية.

سعادة•األستاذ.•عبدالرحمن•أحمد•عثمان•السيد
نائب•رئيس•مجلس•اإلدارة:

رئيس اللجنة التنفيذية والسياسات
سوداني الجنسية.

حاصل علي درجة ماجستير اقتصادية تنمية البلدان النامية من كلية 
ويلمز )جامعة هارفارد  بالوليات المتحدة اإلمريكية(.

عمل بوزارة المالية ثم ببنك السودان المركزي منذ تأسيسه، وانتدب 
لتأسيس البنك اليمني المركزي.

عمل خبيراً في صندوق النقد العربي لفترة عامين.
أسس البنك القومي للتصدير واإلستيراد )اكزيم بنك( ثم قاد العمل فيه 

مديراً عاماً ورئيساً لمجلس اإلدارة للفترة 1984-1993.
قاد اتحاد المصارف السودانية، وثم الفريقية رئيساً في فترات 

تاريخية متعددة.
عمل عضواً بالعديد من مجالس اإلدارات بالبنوك والشركات المختلفة 

لفترات عديدة.
عمل عضواً باللجنة التنفيذية لتحاد المصارف العربية.

عمل رئيساً للجنة التدقيق ثم رئيساً للجنة المخاطر ببنك البركة 
)السودان( قبل أن يعين نائباً لرئيس.

عين نائباً لرئيس مجلس اإلدارة للدورة الجديدة )2019م_ 2021م(.

سعادة•األستاذ.•د.•عزالدين•إبراهيم•حسن
عضو•المجلس:

 رئيس لجنة المزايا وشئون عضوية مجلس اإلدارة والمسؤولية 
الجتماعية واإلستدامة

سوداني الجنسية.
دكتوراة في اإلقتصاد من جامعة يورك بالمملكة المتحدة.

رئيس مجلس إدارة البنك السوداني الفرنسي )2004م _ 2007م(
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني )2006م _ 2009م(
رئيس مجلس إدارة وكالة سونا لألنباء )SUNA( )2006م _ 

2008م(
رئيس مجلس إدارة هيئة اإلشراف علي التأمين)2003م_ 2007م(. 

وزير دولة بالمالية )1996م_ 2000م(.
رئيس مجلس إدارة PTA Bank  1996م.

عضو مجلس إدارة بنك السودان المركزي 1994م_ 1996م.
عضو المجلس الوطني اإلنتقالي 1993م_ 1996م ورئيس اللجنة 

اإلقتصادية فيه 95/1996م.
مستشار بوزارة المالية واإلقتصاد الوطني )السودان( 1989م.

مدير إدارة البحوث اإلقتصادية واإلحصاء في صندوق النقد العربي 
)1981م_ 1989م(.

خبير إقتصادي صندوق النقد الدولي )1972م_1974م(.
استاذ  لإلقتصاد بالجامعات السودانية وله عدة ابحاث منشورة.
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سعادة•األستاذ.•ياسر•إسماعيل•مظفر•علي
عضو•مجلس•اإلدارة:

رئيس لجنة التدقيق والمخاطر )انضم لمجلس اإلدارة في أبريل 
2019م لدورة المجلس الجديدة )2019م _ 2022م((.

بحريني الجنسية.
يشغل حالياً منصب نائب رئيس أعلى - رئيس المالية بمجموعة 

ABG البركة المصرفية
يتمتع الستاذ ياسر مظفر بأكثر من 19 عاًما من الخبرة الواسعة في 
الصناعة المصرفية اإلسالمية. وكان آخر منصب يشغله هو مساعد 
المدير العام - المدير المالي في المصرف الخليجي التجاري لكثر 

من 12 عاًما قام خاللها بتأسيس وتطوير وإدارة دائرة الرقابة المالية 
والرقابة الداخلية في البنك. 

عمل سابقاً في بيت التمويل الكويتي - البحرين في إدارة الرقابة 
المالية. كما عمل في المصرف الخليجي التجاري.

AIC- )عضو في المعهد المريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين) 
PA وحاصل علي شهادة المحاسب القانوني المعتمد ))CPA  من 

ولية ميتشيغان، الوليات المتحدة المريكية. 
حاصل علي ماجستير تنفيذي في إدارة العمال من جامعة البحرين 
  CIPA(( وحائز على شهادة المحاسب القانوني اإلسالمي المعتمد

من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
.)AAOIFI(

سعادة•األستاذ.•د.•أحمد•البدوي•محمد•األمين•حامد
عضو•مجلس•اإلدارة:

رئيس لجنة الحوكمة واإللتزام
سوداني الجنسية.
صيدلي وقانوني.

مؤسس ورئيس معامل أميفارما المحدودة لألدوية وهي أكبر مصنعي 
الدواء والمستحضرات الطبية في السودان. والتي لها مبادرات هامة 

في مجال المسؤولية اإلجتماعية واإلستدامة.
رئيس غرفة الصناعة الطبية بإتحاد الغرف الصناعية السوداني 

)سابقاً(.
نائب رئيس مجلس إدارة اإلتحاد العربي لمنتجي الدوية )مقره 

عمان(.
حاز على وسام الجدارة من رئيس الجمهورية في مايو 2011م.
حاز على الدكتوراه  الفخرية من جامعة الجزيرة في اكتوبر عام 

2002م ومن جامعة الحفاد أبريل 2001.

سعادة•األستاذ.•سعود•مامون•البرير
عضو•مجلس•اإلدارة:

سوداني الجنسية.
بكالريوس ادارة اعمال _ جامعة القاهرة 

ليسانس قانون.
رئيس مجموعة مأمون البرير ومجموعة سعود مأمون البرير وهما 

من أكبر مجموعات العمال السودانية المعروفة محلياً ودولياً.
رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني لعدة دورات )سابقاً(.

عضو الغرفة التجارية اإلسالمية الدولية.
عضو مجلس إدارة بنك السالم ) الخرطوم – البحرين ( )سابقاً(.

عضو العديد من مجالس ادارات الشركات والمؤسسات السودانية.
عضو مجلس إدارة شركة البركة للتأمين ) السودان (.

قنصل فخري لمملكة سريالنكا.

سعادة•األستاذ.•جوزيف•مكين•إسكندر•يعقوب
عضو•مجلس•اإلدارة:

سوداني الجنسية.
بكالريوس تجارة )محاسبة( جامعة القاهرة فرع الخرطوم.
رئيس مجموعة شركات تغطي أنشطة تجارية وصناعية.

استثماراته متعددة وهي ذات صيت محلي وعالمي مرموق .
وكيل لشركات وعالمات تجارية عالمية امريكية وآسيوية.

له مساهمات ومبادرات اجتماعية ورياضية رائدة.

سعادة•األستاذ.•كمال•أحمد•الزبير
عضو•مجلس•اإلدارة:

سوداني الجنسية.
حاصل على ماجستير ادارة العمال من جامعة أودينس بالدنمارك.

المدير العام )السابق( لبنك المال المتحد _ السودان.
مديرإدارة التمويل والمؤسسات المالية بالشركة العربية لالستثمار 

_ البحرين.
 London For Feiting Company, Cyprus مدير شركة

_قبرص.
عمل كمدير قطاع بالبنك السعودي الهولندي_ المملكة العربية 

السعودية.

سعادة•األستاذ.•د.•مكي•مدني•الشبلي
عضو•مجلس•اإلدارة:

نائب رئيس لجنتي التدقيق والمخاطر /والحوكمة واإللتزام
سوداني الجنسية.

دكتوراة  في اإلقتصاد من جامعة كنت – انجلترا.
خبرة لكثر من ثالثين عاماً في مختلف مجالت التنمية اإلقتصادية 

واإلجتماعية والتمويل اإلئتماني خاصة قضايا التعاون العربي 
الفريقي.

مدير إدارة التعاون الدولي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 )AAAID( عمل خبيراً بالهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي

.
 )BADEA( عمل بالمصرف العربي للتنمية اإلقتصادية بأفريقيا

مساعداً لمدير إدارة العمليات.
وكيل جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا ومؤسس كلية الدراسات 

اإلجتماعية والبيئية ومؤسس معهد السودان اإلنمائي.
المدير التنفيذي مركز مأمـون بحيري للدراســات والبحوث 

القتصادية والجتماعية في إفريقيـــا.
 Founders of 500 واحد من الشخصيات المدرجة في كتاب
the 21st century  الصادر عن معهد السير الذاتية بإنجلترا 

.2002
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سعادة•األستاذ.•أحمد•األمين•أحمد•عبداللطيف
عضو•مجلس•اإلدارة:

سوداني الجنسية.
حاصل على ماجستير الفلسفة في ادارة العمال من جامعة كيمبريدج 

بالمملكة المتحدة.
عضو مجلس الدارة والرئيس التنفيذي للشركة التجارية الوسطى 

. CTC Group  المحدودة
القنصل الفخري لجمهورية السنغال في السودان منذ العام 2009

نائب رئيس مجلس العمال المريكي السوداني
عضو مجلس ادارة اتحاد عام اصحاب العمل السوداني )سابقاً(

أمانة شباب العمال باتحاد عام اصحاب العمل السوداني)سابقاً(

سعادة•األستاذ.•محمد•الشريف•محمد•األمين•
أمين•سر•مجلس•اإلدارة:

سوداني الجنسية.
ماجستير العلوم المالية والمصرفية _الردن.

بكالريوس في اإلقتصاد القياسي واإلحصاء اإلجتماعي _ جامعة 
الخرطوم.

عمل نائب المدير العام )المكلف( ببنك الخليج _ السودان )يناير 
2017م_ فبراير 2017م(.

عمل مدير عام باإلنابة ببنك الرواد للتنمية واإلستثمار _ السودان 
)مايو 2016م_ يناير 2017م(.

عمل مساعد المدير العام لالستثمار المالي _ بنك الرواد للتنمية 
واإلستثمار _ السودان )2014م_ مايو 2016م(.

عمل مساعد المدير العام للشؤون المالية والخزينة _ بنك الرواد 
للتنمية واإلستثمار _ السودان )2013م_ 2014م(.

عمل نائب المدير العام للشؤون المالية واإلدارية _ شركة الرواد 
للخدمات المالية_ السودان )2006م_ 2012م(.

عمل أمين مجلس اإلدارة _ شركة الرواد للخدمات المالية _ السودان 
)2008م_ 2012م(.

أختير في العام 2017م كأمين سر مجلس الدارة للبنك .
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دا ل 2020 ل  ا

 
نة  و ال ة  نةال ال

س الستس ية  نة التن ال

رئيس•اللجنةنائب•رئيس•مجلس•االدارة•أ.•عبدالرحمن•أحمد•عثمان•السيد**1

نائب•رئيس•اللجنةعضو•مجلس•االدارة•د.•عزالدين•ابرهيم•حسن2

عضو•اللجنةعضو•مجلس•االدارةأ.•سعود•مامون•البرير3

عضو•اللجنةعضو•مجلس•االدارةأ.•جوزيف•مكين•سكندر4

س ر تس ال نة الت  ل

رئيس•اللجنةعضو•مجلس•االدارة•أ.•ياسر•اسماعيل•مظفر•علي1

نائب•رئيس•اللجنةعضو•مجلس•االدارة•د.•مكي•مدني•الشبلي**2

عضو•اللجنةعضو•مجلس•االدارةأ.•كمال•أحمد•الزبير3

س ةتس ا ت ا ة  ت ة ا ول س ال دا  وية  ا و  اي  نة ال ل

رئيس•اللجنةعضو•مجلس•االدارة•د.•عزالدين•ابرهيم•حسن1

نائب•رئيس•اللجنةعضو•مجلس•االدارةد.•أحمد•البدوي•محمد•االمين•حامد2

عضو•اللجنةعضو•مجلس•االدارةأ.•كمال•أحمد•الزبير3

عضو•اللجنةنائب•رئيس•مجلس•االدارة•أ.•عبدالرحمن•أحمد•عثمان•السيد**4

عضو•اللجنةعضو•مجلس•االدارة•أ.•أحمد•االمين•أحمد•عبداللطيف5

مستشار•اللجنةأمين•سر••مجلس•االدارة•أ.•محمد•الشريف•محمد•االمين6

س اتس لت ا ة  وك نة ال ل

رئيس•اللجنةعضو•مجلس•االدارةد.•أحمد•البدوي•محمد•االمين•حامد1

نائب•رئيس•اللجنةعضو•مجلس•االدارة•د.•مكي•مدني•الشبلي**2

عضو•اللجنةعضو•مجلس•االدارةأ.•جوزيف•مكين•سكندر3

عضو•اللجنةعضو•مجلس•االدارة•أ.•أحمد•االمين•أحمد•عبداللطيف4

مستشار•اللجنةأمين•سر••مجلس•االدارة•أ.•محمد•الشريف•محمد•االمين5

**•خبير•مصرفي•)مستقل(
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السيد•/•الرشيد•عبد•الرحمن••علي••••••••••••••
المدير العام 

السيد•/•عبدالحافظ•فهمى•محمد
نائب المدير العام

السيد•/•ايمن•احمد•محمد•عبدهللا
مساعد المدير العام لالستراتيجية والتطوير

السيد•/•د.•محمد•احمد•عمر•طه
مساعد المدير العام للفروع

السيد•/•البشير•عمر•البشير
مساعد المدير العام للدعم والمساندة

السيد•/•عبدالباسط•عبدالرحمن•عثمان
مساعد المدير العام لمراكز الربحية

السيد•/•محمد•مجذوب•وراق•محمد
مساعد المدير العام- مدير الفرع الرئيسي

ية دا التن ا
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ة ل را ال ال

ن و 

2016 2017 2018 2019 2020 الب

2,692 4,392 9,206 15,976 38,125 إجمالي•الموجودات•

1,561 2,939 5,399 9,623 17,120 إجمالي•عمليات•االستثمار•والتمويل

1,784 3,411 6,648 12,828 30,895 إجمالي•الودائع•

335 453 741 1,050 2,464 إجمالي•حقوق•المساهمين

247 385 775 1,058 3,181 مجموع•الدخل•التشغيلي•

148 199 345 594 1,163 المصروفات•التشغيلية

99 186 430 464 2,018 صافي•الدخل•التشغيلي•

77 153 368 443 1,413 صافي•الدخل•
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دا  قرير  ا

2019، وإرتفعــت معــدلت التضخــم لتبلــغ 148 % فــي 
المتوســط  وذلــك بســبب إســتمرار تصاعــد معــدلت نمــو 
الكتلــة النقديــة باإلضافــة الــى اإلصالحــات الهيكليــة  فــي 
القطــاع الحكومــي ،كمــا إســتمر تدهــور قيمــة العملــة 
الوطنيــة وأتســعت الفجــوة بيــن ســعر الصــرف الرســمي  
وســعر الســوق المــوازي مقابــل الــدولر المريكي  بســبب 
شــح مــوارد النقــد الجنبــي ومضاربــات الســوق الموازي. 

االداء•خالل•العام•2020 

عمــل مصرفنــا خــالل العــام 2020م علــى تســيير أعمالــه 
بــكل كفــاءة وإقتــدار وإنفــاد  خطتــه اإلســتراتيجية بتفعيــل 
ــع  ــى تنوي ــة عل ــة القائم ــادرات خاص ــن المب ــة م مجموع
وتوســيع مصــادر الدخــل وفــق مخاطــر مقبولــة  إذ تشــير 
النتائــج الــى متانــة وســالمة مركزالبنــك  المالــي وتعكــس 
اإلدارة واإلدارة  بذلهــا مجلــس  التــي  الكبيــرة  الجهــود 

ــون  ــة والعامل التنفيذي

وبإســتعراض موجــز للمالمــح والمؤشــرات عــن أداء البنك 
ــد ،  ــا ،وهلل الحم ــد أنه ــام 2020 نج ــه خــالل الع وإنجازات
ــم مؤشــراتها  ــة وإنعكســت أه ــا إيجابي ــي معظمه جــاءت ف
فــي تحقيــق صافــي أربــاح بعــد الضرائــب والــزكاة قــدره 
1.4 مليارجنيــه بمعــدل نمــو 219 % عــن العــام 2019 ، 
وبلــغ معــدل العائــد على حقــوق المســاهمين 57 % والعائد 
ــف  ــاء تصني ــودات  3.7 % ، و ج ــي الموج ــى إجمال عل
  CAEL ــر ــذار المبك ــرات اإلن ــاً لمؤش ــرِض وفق ــك م البن

مــن بنــك الســودان المركــزي.

وعلــى صعيــد المركــز المالــي للبنــك  ســجل إجمالــي 
الصــول 38 مليــار جنيــه فــي نهايــة العــام 2020م 
ــجل  ــا س ــام 2019 كم ــن الع ــو 139 % ع ــدل نم بمعـــ
ــو  ــدل نم ــه بمع ــار جني ــة 2.5 ملي ــوق الملكي ــي حق إجمال
135 % وإجمالــي  الودائــع 31 مليــار جنيــه بمعــدل نمــو 

141 % عــن العــام 2019 .

ــم• ــى•خات ــن•والصــالة•والســالم•عل ــد•هلل•رب•العالمي الحم
المرســلين•ســيدنا•محمــد•وعلــى•آلــه••وصحبــه•أجمعيــن•.

حضرات•األخوة••المساهمون

      السالم عليكم ورحمة هللا  تعالى وبركاته 

يســرنا•أن•نرحــب•بكــم•فــي•اإلجتمــاع•الســنوي•للجمعيــة•
الــذي• الســوداني• البركــة• • بنــك• لمســاهمي• العامــة•
نســتعرض•فيــه••أبــرز•إنجــازات•البنــك•والنتائــج•الماليــة•

2020م.• للعــام•

شــهد اإلقتصــاد العالمــي للعــام 2020 تراجعــاً غيــر 
عــن  الناجمــة  اإلســتثنائية  التداعيــات  نتيجــة  مســبوق 
جائحــة كوفيــد 19- واثارهــا الســالبة علــى مختلــف دول 
العالــم حيــث تعطلــت سالســل اإلمــداد وطالــت اإلغالقــات 
معظــم القطاعــات ممــا نتــج عنــه  تراجــع أســعار الســلع 
الساســية والنفــط الــى أدنــى مســتوياتها منــذ عقــود. 
ــع  ــى أن تراج ــى ال ــد الدول ــدوق النق ــر صن ــير تقاري وتش
معــدل  نمــو اإلٌقتصــاد  العالمــي ســيكون أكبــر مــن 
ــة  ــة العالمي ــة المالي ــالل  الزم ــجل خ ــذي س ــع ال التراج
ــي حــدود  ــو ف ــدل نم ــث ســجل اإلقتصــاد العالمــي مع حي
ــة العــام 2020  ليعــود الــى النمــو  ســالب 3.3 % بنهاي
ــد  ــدوق النق ــر صن ــب تقاري ــام 2021 حس ــى 6 % ع ال
الدولــي حيــث يتوقــع إنحســار  الجائحــة  وتخفيــف القيــود  
علــى القطاعــات اإلنتاجيــة وبــدء التعافــي اإلقتصــادي 
ــم  .    ــدء حمــالت التطعي خاصــة مــع طــرح اللقاحــات وب

علــى الصعيــد المحلــي فقــد تعمــق الركــود فــي الســودان 
بســبب   التحديــات  تفاقمــت  حيــث   2020 عــام  فــي 
ــة  ــات اإلقتصادي ــرت القطاع ــا وتأث ــة كورون ــر جائح تأثي
ــاض  ــتمرار اإلنخف ــى  إس ــر ال ــير التقاري ــالق وتش باإلغ
ــي للعــام 2020  فــي معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمال
حيــث ســجل ســالب 3.6 % مقابــل  ســالب 2.5 % للعــام 

- فــي ظــل بيئــة التشــغيل الصعبــة وإنعكاســاً إلرتفــاع 
معــدلت التضخــم بلــغ   إجمالــي المصروفــات التشــغيلية  
ــام  ــادة 96 % عــن العـــــــ ــه بنســبة زي ــار جني 1.1  ملي
ــي  الدخــل  ــي  إجمال ــع ف ــر إن النمــو المرتف 2019 ، غي
ــبة   ــن نس ــي تحس ــاهم ف ــا س ــبة 201 % م ــغيلي بنس التش
ــى  ــام 2019 ال ــي ع ــن 56 % ف ــل م ــى الدخ ــة ال التكلف

36 % فــي عــام 2020م.

-  تمكــن البنــك خــالل عــام 2020م مــن زيــــــــــــــــادة 
محفظــة التمويــل واإلســتثمار بنســبة 78 %  لتبلــغ  17 
ــر  ــبة الصــول غي ــى نس ــع المحافظــة عل ــه م ــار جني ملي
ــة  ــر( فــي حــدود 0.38% ، ونســبة تغطي المنتجــة )التعث

المخصصــات 67 %. 

تخفيــف   فــي  المســاهمة  فــي  الرائــد  بــدوره  وإيمانــاً 
الســودانى  اإلقتصــاد  منهــا  يعانــي  التــي  اإلختناقــات 
)العــام( طــرح  بنــك البركــة مبــادرة إنشــاء محفظــة الســلع 
اإلســتراتيجية  لتغطيــة إســتيراد ســلع )القمــح ، المشــتقات 
البتروليــة ، الدويــة( وأيضــاً توفيــر مــوارد لتمويــل ســلع 
الصــادر )الصمــغ العربــي ، الماشــية ، اللحــوم ..( و ذلــك 
ــاص  ــاع الخ ــارف والقط ــن المص ــة م ــاركة مجموع بمش
وكان لهــا أثــر واضــح فــى تحســين  موقــف البنــك المالــي 

ــك .  ــة للبن والصــورة الذهني

الرقمنة•و•التطور•التكنلوجي

لقــد أدت التطــورات التــي شــهدها العــام 2020 والتغيــر 
فــي ســلوك العمــالء الــى تســريع بعــض التطــورات فــي 
ــي معــزل  ــم يكــن مصرفكــم ف ــي ل ــي الت القطــاع المصرف
ــة  ــة للرقمن ــم وضــع إســتراتيجية متكامل ــكان أن ت ــا ف عنه
وذكاء العمــال تعتبــر الولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى 
المصــارف الســودانية. وبحمــد هللا وتوفيقــه فقــد نجــح 
البنــك فــي إطــالق التحديثــات الجديــدة فــي المحــول والتــي 
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مجلــس اإلدارة، وللجــان مجلــس اإلدارة )اللجــان الدائمــة( 
للتقييــم  الشــرعية، إضافــة  والرقابــة  الفتــوي  لهيئــة  و 
الذاتــي للرئيــس التنفيــذي )المديــر العــام(، وتقييــم ســكرتير 
ــة  ــن مجموع ــادرة م ــاذج الص ــاً للنم ــس اإلدارة، وفق مجل
التقييــم  البركــة المصرفيــة، ولقــد جــاءت نتائــج هــذا 

ــابقة. ــنوات الس ــن الس ــة ع متقدم

المسئولية•اإلجتماعية

فــي ســياق التطبيــق العملــي لرســالتنا نحــو المجتمــع 
الســوداني   يلتــزم  بنــك البركــة بتقديــم خدماتــه بمــا يتوافــق  
ــة  ــئولية اإلجتماعي ــة للمس ــة العالمي ــتراتيجية البرك ــع إس م
واإلســتدامة والتــي بدورهــا تتفــق  مــع  أهــداف المــم 
ــات  ــر القطاع ــل تأث ــي ظ ــتدامة. وف ــة المس ــدة للتنمي المتح
اإلقتصاديــة بجائحــة كوفيــد 19 قــام البنــك بإتخــاذ العديــد 
مــن اإلجــراءات التــي مــن شــأنها التخفيــف علــى العمــالء 
ــي إســتهدفت  ــل الت ــي برامــج التموي مــن خــالل التوســع ف
ــم  ــج دع ــة وخاصــة برام ــراً بالزم ــر تأث القطاعــات الكث
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة .وخــالل العــام 2020 
تــم التوســع فــي برامــج  الدعــم المجتمعــي بتخصيص نســبة 
مــن الربــاح خــالل العــام وقــد شــملت عــدة مجــالت مثــل 
الصحــة التعليــم والبيئــة ،النشــطة الرياضيــة والثقافيــة 
،وتأتــي مبــادرات دعــم الخدمــات الصحيــة ضمــن أولويــات 
البنــك وذلــك مــن خــالل الدعــم المباشــرللصندوق  القومــي 
مكافحــة  جهــود  فــي  والمشــاركة  الكورونــا  لمكافحــة 
الجائحــة مــن خــالل توفيــر معــدات التعقيــم والوقايــة 
ــس  ــز الرئي ــي بالمرك ــد الجتماع ــد التباع ــيخ  قواع وترس

ــك.  ــروع البن وف

إستراتيجية•مصرفنا•

العالميــة  و  المحليــة  الســواق  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ستســتغرق وقتــاً للتعافــي التــام مــن الصدمــة التــي خلفتهــا 
ــد 19(، إل أن  ــتجد )كوفي ــا المس ــروس كورون ــة في جائح
التوقعــات تشــير إلــى أن العــام 2021  والعــوام الالحقــة 

ــن .  ــن الماضيي ــة بالعامي ــل مقارن ــات أق ــهد تقلب ستش

أمــا القطــاع المصرفــي فــإن تعافيــه يعتمــد إلــى حــد كبيــر 
علــى حجــم الضغــوط التــي تواجــه معــدلت الربــاح  
بســبب التضخــم العالــي بالســودان،  ومــع ذلــك، فــإن 
المرونــة التــي يتمتــع بهــا بنــك البركــة الســوداني تنبــع مــن 
التقــدم الكبيــر الــذي أحــرزه علــى صعيــد جهــود التحــول 
الرقمــي، ونجــاح جهــود إســتقطاب عمــالء مــن القطاعــات 
ــى  ــه عل ــى محافظت ــالوة عل ــتراتيجية ع ــة اإلس اإلقتصادي
قاعــدة عمالئــه، إلــى جانــب اســتقرار معــدل كفايــة رأس 
المــال بالبنــك عنــد مســتويات جيــدة ، وهــي عوامــل 
تتضافــر لتهيئــة البنــك لمواصلــة رحلــة النمــٍو خــالل عــام 
ــة  ــع رؤي ــجاماً م ــذا وإنس ــة.  ه ــوام الالحق 2021 والع

كان لهــا دور رئيســي فــي ترقيــة وتحديــث قنــوات تقديــم 
ــع.....،  ــاط البي ــي ونق ــل المصرف ــل الموباي ــات مث الخدم
ــن  ــدد م ــع ع ــزة م ــراكات ممي ــي ش ــك ف ــل البن ــا دخ كم
توزيــع  خدمــات  مثــل  المحلييــن  الخدمــات  مــزودى 
ــة.  كمــا عمــل  ــة المالي ــة وشــركات التقني المــواد البترولي
ــة نظــام إدارة المخاطــر ضمــن النظــام  ــى تكمل ــك عل البن
المصرفــي ويجــرى العمــل الن علــى إعــداد الخطــط 
الخاصــة المرتبطــة بالتحــول الرقمــي مســتفيدين فــي 
ذلــك مــن البنيــة التحتيــة القويــة التــي يمتلكهــا البنــك علــى 

ــة. ــا والنظم ــتوى التكنلوجي مس

قنوات•خدمة•العمالء

ــك   ــات البن ــهيل الوصــول لخدم ــام بتس ــار اإلهتم ــي إط ف
ــام  ــة خــالل الع ــوات الخدم ــي قن ــع ف ــد هللا التوس ــم بحم ت
الخرطــوم  بوليــة  أحدهمــا  فرعيــن  بإفتتــاح   2020
ــذ  ــدد مناف ــح ع ــك يصب ــل وبذل ــر الني ــة نه ــر بولي واآلخ
تقديــم الخدمــة )32( منفــذا )29( فرعــاً و)3( مكاتــب 
ــام  ــالل الع ــر خ ــرع  آخ ــح ف ــك لفت ــه البن صــرف، ويتج

  .2021

المنتجات

مضــى بنــك البركــة قدمــاً ومــن خــالل باقــة متنوعــة 
ــة مــن  ــات مختلف ــة إحتياجــات فئ ــي تلبي مــن المنتجــات ف
الفــراد والشــركات  وتــم التوســع فــي منتجــات التجزئــة 
مــن خــالل التعاقــد مــع شــركة البركــة للتأميــن لرفــع 
ــن وأصحــاب  ــراد مــن الموظفي ــل الف ــن تموي ســقف تأمي

الرواتــب . 

الموارد•البشرية•

ــياً  ــاً أساس ــاره ركن ــورد البشــري بإعتب ــة الم ــاً بأهمي إيمان
فــي نجــاح العمــال عمــل البنــك علــى توفيــر بيئــة عمــل 
الراتبــي  الهيــكل  تحســين   فــي  باإلســتمرار  مســتقرة 
ونظــام الحوافــز بتخصيــص نســبة مــن الربــاح للعامليــن 
ــة  ــن خــالل منصــة رقمي ــن م ــدرات العاملي ــر ق ، وتطوي
ــي يســتفيد  ــر مــن 800 برنامــج تدريب ــر أكث ــة توف تعليمي

ــن 500 موظــف. ــر م ــا أكث منه

الحوكمة

يولــي بنــك البركــة أهميــة قصــوى لإللتــزام بأفضــل 
المعاييــر والممارســات العالميــة فــي مجــال الحوكمــة 
وممــا يجــدر ذكــره أن مجلــس اإلدارة إلتــزم بتطبيــق 
التقييــم الســنوي )التقييــم الذاتــي( للســادة رئيــس وأعضــاء 

ــة  ــك القائم ــتراتيجية البن ــذ إس ــنواصل تنفي ــا س ــك فإنن البن
ــة:  ــى المحــاور التالي عل

ــزه  ــم مرك ــك ودع ــمالية للبن ــدة الرأس ــز القاع •  تعزي

ــي  المال

•  تنمية  موارد البنك 

•  تحسين  كفاءة التشغيل. 

•   تطويــر البنيــة التقنيــة  التحتيــة لمواكبــة أحــدث 

النظــم المصرفيــة وإنفــاد خطــة التحــول الرقمــي . 

المساهمون•األفاضل

فــي الختــام نتقــدم ببالــغ الشــكر و التقديــر لمجموعــة 
البركــة المصرفيــة لدعمهــا المســتمر لنــا كمــا نشــكر بنــك 
ــوق  ــام وس ــاري الع ــجل التج ــزي والمس ــودان المرك الس
الخرطــوم لــالوراق الماليــة وســلطة تنظيــم أســواق المــال 
لتعاونهــم معنــا ، كمــا نشــكر هيئــة الرقابــة الشــرعية 
ــي أن  ــم وليفوتن ــم توجيهاته ــن لكري ــن الخارجيي والمدققي
أشــكر مســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم المســتمرة و عمالئنــا 
ــاء  ــر الثن ــك وواف ــذا البن ــم له ــم وولئه ــز بثقته ــن نعت الذي
لألخــوة الزمــالء أعضــاء مجلــس اإلدارة ولفريــق اإلدارة 
التنفيذيــة والعامليــن لجهودهــم وصــادق عطائهــم ودورهــم 

ــدر فــي نجــاح البنــك وتطــوره. المق

و•آخر•دعوانا•أن•الحمد•هلل•رب•العالمين

والسالم•عليكم•ورحمة•هللا•تعالى•وبركاته••

••رئيس•مجلس•اإلدارة••
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أخــرى،• أمــور• أيًضــا،•ضمــن• اإلدارة• مجلــس• يكــون•
مســؤولً•عّمــا•يلــي:

وضــع أهــداف وغايــات البنــك وإعــادة تقييمهــا . 1
دوري. بشــكل 

أهــداف . 2 لتحقيــق  الالزمــة  السياســات  وضــع 
البنــك. وغايــات 

ومراجعتهــا . 3 اإلدارة  ومســؤوليات  هيــكل  وضــع 
بصــورة منتظمــة ومراقبــة فاعليــة اإلدارة التنفيذّيــة 
بمــا فــي ذلــك مراقبــة قدرتهــا علــى تخطيــط وتنفيــذ 

ــتراتيجّيات. الس
مساءلة اإلدارة التنفيذّية عن النتائج.• 
وضــع سياســات وإجــراءات مناســبة لعمليــة الموافقــة • 

علــى )الخطــة / الموازنــة ( الســنوية ومراجعــة الداء 
ــا وبمؤشــرات الداء  ــددة فيه ــداف المح ــة باله مقارن

الريئيســّية.
وفّعــال وشــامل •  عــام  إطــار  مــن وضــع  التحّقــق 

الشــركات. لحوكمــة  وشــّفاف 
وإجــراءات •  سياســات  علــى  و/أوالموافقــة  إعتمــاد 

مناســبة لضمــان اإللتــزام بالســلوك الخالقــي والمهني 
ــق والمحاســبة،  ــر التدقي ــن والنظمــة ومعايي وبالقواني
وسياســة حوكمــة الشــركات للبنــك، وسياســات الضبط 
ــزي،  ــك الســودان المرك ــن بن المؤسســي الصــادرة م

ــة. ــة المصرفي ــة البرك ــات مجموع وموجه
التأّكــد مــن أّن عمليــات البنــك مدعومــة ببيئــة مراقبــة • 

ــف وأقســام  ــك وظائ ــدى البن ــث يكــون ل مناســبة، بحي
اإللتــزام  وإدارة المخاطــر والرقابــة الماليــة، وإعــداد 
التقاريــر؛ مــن خــالل مــوارد مناســبة وهيــاكل مالئمــة.

التحقــق مــن أّن عمليــات البنــك مدعومــة بنظــام تقنيــة • 
معلومــات منضبــط فّعــال ومتكامــل ومســتقر ويمكــن 

العتمــاد عليــه.
ــام •  ــة قي ــة بأهمّي ــالغ اإلدارة التنفيذّي ــى وإب ــد عل  التأكي

التدقيــق  الداخلــي فــي البنــك بمراجعــات دوريــة 
ــز  ــل إجــراءات لتعزي ــة وتفعي ــط الداخلي ــات الضب آللي
ــة ســريعة  ــر تصحيحي ــي واتخــاذ تدابي ــق الداخل التدقي

ــق. ــال التدقي ــفه أعم ــد تكش ــا ق ــة لمعالجــة م وفّعال
الئتمانيــة •  التســهيالت  شــطب  علــى  الموافقــة   

والســتثمارات، حيــن يكــون ذلــك مطلوًبــا، وفًقــا 
البنــك. وإجــراءات  لسياســات 

 الموافقــة علــى الســتثمارات الســتراتيجّية التــي • 
ــك. ــا البن ــوم به يق

رصــد ومتابعــة احتمــال نشــوء تضــارب مصالــح • 
ــر الســليمة مــع الطــراف ذات  ــع المعامــالت غي ومن

ــة. الصل
خــارج •  جوهرّيــة  معامــالت  أّي  علــى  الموافقــة   

ــاوز  ــي تتج ــك أو الت ــال البن ــادي لعم ــق العتي النس
إلــى  بهــا  المفــوض  الموافقــة  صالحيــات  حــدود 
اإلدارة التنفيذّيــة حســب لئحــة التفويضــات الماليــة و/

اإلداريــة المعتمــدة مــن المجلــس.
 تأميــن إعــداد بيانــات ماليــة تعّبــر بدّقــة عــن الوضــع • 

المالــي للبنــك، وذلــك علــى أســاس منتظــم وثابــت 
والتأّكــد مــن مراجعــة علــى البيانــات الماليــة الدوريــة 

ــا ونشــرها. ــة عليه ــر والموافق والتقاري

رك ة ال وك قرير 
تأســس بنــك البركــة الســوداني فــي 26 فبرايــر 1984م، 
بشــراكة وطنيــة وعربيــة مــن عــدد مــن رجــال العمــال 
بينهــا  المشــتركة  القاســم  كان  التــي  والمؤسســات 
المســتمدة مــن  التــي  تتســم  بالخــالق  هــو رؤيتهــا 
الشــريعة الســمحاء، والعمــل الجــاد واإللتــزام بتطبيــق 
ــتركة  ــب المش ــق المكاس ــة ووتحقي ــل المعاييرالمهني أفض
والمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي مجتمعنــا 
المحلــي، وبنــاء قيمــة عاليــة للمســاهمين باســتمرار علــى 

ــل. ــدى الطوي الم
تحــّول بنــك البركــة الســوداني إلــي  شــركة مســاهمة عامة 
ذات مســئولية محــدودة فــي أكتوبــر مــن العــام 2011م، 
وظــل حريصــاً علــي إتبــاع أقصــي معاييــر الحوكمــة 
المســتقاة مــن أفضــل المؤسســات الدوليــة، ويعتبــر )ميثــاق 
حوكمــة الشــركات( »الميثــاق« )مجموعــة اللوائــح التــي 
تنظــم عمــل البنــك تعتبــر عنصــراً مهمــاً للمحافظــة علــى 

تعزيــز ثقــة كافــة الجهــات التــي تتعامــل مــع البنــك. 
ــن  ــات بي ــاق« يحــدد المســؤوليات والعالق إن هــذا »الميث
كل مــن المســاهمين ومجلــس اإلدارة واإلدارة الُعليــا فــي 
البنــك، وذلــك مــن خــالل تحديــد الهــداف وصياغــة 
الســتراتيجيات، والرقابــة الفّعالــة لــألداء، باإلضافــة إلــى 
ــة و  ــن والنظم ــة القواني ــام بكاف ــزام الت ــن اإللت ــق م التحق
تطويــر ثقافــة الشــفافية مــن خــالل اللتــزام بضوابــط 
ــزام بمعاييــر  وتوجيهــات بنــك الســودان المركــزي واللت

ــي . ــلوك المهن ــاح والس اإلفص
سياســة  الســوداني  البركــة  بنــك  إدار  مجلــس  إعتمــد 
حوكمــة شــركات كممارســة وثقافــة بهــدف إدارة مخاطــر 
كشــرط أساســي لضمــان إدارة فعالــة للبنــك واســتمراريته، 
والمحافظــة علــى أعلــى مســتوى مــن حوكمــة الشــركات 
المتواصلــة  المراجعــة  خــالل  مــن  المخاطــر،  وإدارة 
واليقظــة، هــو المفتــاح لبنــاء شــركة مســؤولة تتمّتــع 
ــة  ــاء بني ــا لبن ــك ضرورًي ــد كان ذل ــة.  وق ــات قوّي بأخالفّي
ــد  ــح تحدي ــكل واض ــا وبش ــّم بموجبه ــاملة يت ــة ش حوكمي
بيــن  والمســؤوليات  والدوار،  الوظائــف،  وفصــل 
ــة  مجلــس اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذّي

ومســؤولي وموظفــي الشــركة.

مجلس•اإلدارة
إّن مجلــس اإلدارة )المجلــس( هــو المســؤول عــن وضــع 
ــراف  ــا واإلش ــا وأولوياتته ــل وأهدافه ــتراتيجيات العم اس
عليهــا، وهــو مســؤول كذلــك عــن وضــع السياســات 
علــى أعلــى مســتوى، وإدارة البنــك بشــكل عــام، ويكــون 
مســؤوًل أمــام المســاهمين عــن الداء المالــي والتشــغيلي 
ــادة وتخصيــص رأس  ــه مســؤول عــن زي ــا أّن ــك. كم للبن
المــال، ومراقبــة اإلدارة التنفيذّيــة ومتابعــة أدائهــا لعمليات 
البنــك؛ واتخــاذ القــرارات التــي تخــّص العمــال المهّمــة، 
وتعظيــم قيمــة حقــوق المســاهمين علــى المــدى الطويــل.
ويقــوم المجلــس بالتأّكــد مــن قيــام البنــك بــإدارة المخاطــر 
ومتابعــة  علــى  الموافقــة  خــالل  مــن  فّعــال  بشــكل 
ــدات  ــى التهدي ــرف عل ــة والتع ــتوى المخاطــر المقبول مس
الســتراتيجّية طويلــة المــدى لعمــال البنــك وحمايتــه 
ــؤوليات  ــات والمس ــام بالواجب ــى القي ــة إل ــا، باإلضاف منه
التــي ينــص عليهــا القانــون. وتتــم بعــض المهــام الساســية 
لمجلــس اإلدارة مــن خــالل لجــان فرعيــة )دائمــة( منبثقــة 
عــن مجلــس اإلدارة ولهــا لوائحهــا المحــددة لمهامهــا 

وإختصاصاتهــا.

فــي •  المهمــة  التغييــرات  جميــع  علــى  الموافقــة   
السياســات المحاســبية وسياســات إعــداد التقاريرللبنــك.

ضمــان اإللتــزام فــي جميــع الوقــات بجميــع المعاييــر • 
الشــرعّية والمعاييــر المحاســبية اإلســالمية الصــادرة 
عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 

اإلســالمية.
ــد مــن أّن للبنــك دليــل ســلوك معتمــد للموظفيــن •  التأّك

وأن يتــّم اإللتــزام بــه بشــكل تــام بــه فــي جميــع 
الوقــات.

التأّكــد مــن أّن بيئــة المراقبــة واإلنضبــاط تحافــظ علــى • 
الســرية الالزمــة لمعلومــات العمــالء وصــون وحمايــة 

حقــوق وأمــوال العمــالء بشــكل مناســب.
 تنظيــم عقــد اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين • 

ــداد جــداول  ــا، وإع ــا المنصــوص عليه ــي مواعيده ف
العمــال الخاصــة بهــا.

ــي •  ــع حامل ــة لجمي ــة والمنصف ــة العادل ــان المعامل ضم
ــة. ــك مســاهمي القلي ــي ذل الســهم، بمــا ف

ــن •  ــون مطلوًبــا م ــف يك  القيــام بــأّي مهــام أو وظائ
مجلــس اإلدارة القيــام بهــا بموجــب القوانيــن والنظمــة 

المعمــول بهــا.
البنــك، يقــوم  المنتظمــة لســتراتيجية  أثنــاء مراجعتــه 
المجلــس باســتعراض خطــط أعمــال البنــك ومســتوى 
المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا هــذه الخطــط، ويقّيــم مــدى 
ــك ويضــع  ــال للبن ــال لدعــم مخاطرالعم ــة رأس الم كفاي
أهــداف الداء ويشــرف علــى المصاريــف الرأســمالية 
ــتحواذات. ــتثمارات والس ــي الس ــرف ف ــرى والتص الكب
ــة عــن  تقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة المســؤولّية العاّم
ــف  ــن تعري ــه وع ــك وفاعليت ــة للبن ــة الداخلي ــام الرقاب نظ
ــة  ــن اإلدارة التنفيذّي ــي تمّك ــر المســاءلة الت ــق معايي وتطبي
مــن تحقيــق أهــداف بنــك البركــة. ويتحقــق المجلــس مــن 
ــة  ــة وهيكلّي ــراءات المراقب ــم وإج ــة للنظ ــر العام أّن الط
ــا  ــك بشــكل عــام جميعه ــكل التنظيمــي للبن ــس والهي المجل
مناســبة لعمــال البنــك والمخاطرالمرتبطــة بــه، كمــا يقــوم 
ــراءات  ــم وإج ــة للنظ ــر العام ــم الط ــم بتقيي ــكل منتظ بش

ــة. ــذه الغاي ــة له المراقب
 وتوجــد فــي البنــك إجــراءات معتمــدة مســتمّرة لتشــخيص 
وتقييــم وإدارة المخاطــر الرئيســية التــي يواجههــا البنــك، 
قبــل  مــن  بانتظــام  اإلجــراءات  هــذه  مراجعــة  وتتــّم 
المجلــس. وينــّص نظــام البنــك للرقابــة الداخليــة علــى 
ــه  ــق من ــه والتحق ــن مراجعت ــل يمك ــق متسلس ــود توثي وج
لغــراض المســاءلة وتحديــد المســؤولية، يطّبــق علــى 
ــن  ــام لتأمي ــذا النظ ــم ه ــد صّم ــك. وق ــات البن ــع عملي جمي
القوانيــن  العمليــات واإللتــزام بجميــع  فاعليــة وكفــاءة 
والنظمــة المعمــول بهــا وهــو يهــدف إلــى إدارة المخاطــر 
بشــكل يمكــن معــه تجّنــب حــدوث أخطــاء كبيــرة أوخســائر 

ــال. ــات احتي ــيمة أوعملي جس
ــن  ــق م ــي التحق ــس اإلدارة ف ــؤولية مجل ــن مس ــزء م كج
ــع المــور ذات  ــي جمي ــة ف ــق حوكمــة شــركات فّعال تطبي
ــة  ــاد سياس ــس بوضــع وإعتم ــام المجل ــك، ق ــة بالبن العالق
مكتوبــة لإللتــزام تحكــم عمليــة إلتــزام البنــك لجميــع 
القوانيــن والنظمــة، ول ســّيما تلــك نــص عليهــا بنــك 
الســودان المركــزي والجهــات الرقابيــة الخــرى فــي 
الســودان. ولقــد قــام المجلــس بتفويــض مســؤولية متابعــة 



23   بنك البركة السوداني  - التقرير السنوي  2020

ــس  ــة لمجل ــزام التابع ــة واإللت ــة الحوكم ــى لجن ــزام إل اإللت
اإلدارة. والتــي تقّيــم أداء هــذه المســؤولية عــن طريــق 
إدارة اإللتــزام فــي البنــك المنــاط بهــا تولـّـي جميــع جوانــب 
اإللتــزام بمــا فــي ذلــك: وضــع سياســات وإجــراءات 
ــك، ومســاعدة اإلدارة  ــزام للبن ــة إلدارة مخاطــر اإللت فّعال
وتقديــم  المخاطــر،  إدارة  فــي  والموظفيــن  التنفيذّيــة 
المشــورة فيمــا يتعلــق بالقوانيــن والنظمــة والمعاييــر 
ــة  ــادئ التوجيهّي ــات والمب ــم السياس ــا، وتعمي ــول به المعم
ــان  ــك وضم ــي البن ــن ف ــى الموظفي ــزام عل ــة باإللت المتعلق
ــر  ــداد تقاري ــام بإع ــزام والقي ــة لإللت ــة فعال ــود منهجي وج
دوريــة إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بضوابــط اإللتــزام 
ووضــع ضوابــط تشــغيلية وإطــار عــام محكــم لمتطلبــات 
سياســة )اعــرف عميلــك(، ومكافحــة غســل المــوال 
ــة الســوداني بشــكل  ــك البرك ــوم بن ــل اإلرهــاب. ويق تموي
ــه  ــي كل فروع ــا وف ــزام فيه ــار اإللت ــز إط ــتمر بتعزي مس

ــة. ــركاته التابع وش
تتــّم إحاطــة كّل مــن بنــك الســودان المركــزي، ومســاهمي 
البنــك ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذّيــة علًمــا بشــكل 
تــام بــأّي قصــور إن وجــد والخطــوات التــي يتــّم اتخاذهــا 

لمعالجتــه. وبنــاًء علــى هــذا اإلجــراء.

ــل  ــى الق ــة )عل ــات منتظم ــس اإلدارة اجتماع ــد مجل يعق
ــور  ــدول رســمي بالم ــه ج ــنة( ول ــي الس ــرات ف ــع م أرب
التــي يختــّص بهــا، وينظــر فــي الجوانــب الساســية مــن 
شــؤون البنــك التــي تحــال إليــه لتخــاذ قــرارات بشــأنها. 
ــا  ــك وخططه ــتراتيجية البن ــة إس ــس بمراجع ــوم المجل ويق
المقترحــة فــي  التغييــرات الجوهرّيــة  الماليــة وجميــع 
ــر  ــي التقاري ــه وينظــر ف ــه وتنظيم ــك وهيكل سياســات البن
ــى  ــز عل ــع التركي ــك )م ــات البن ــه عــن عملي ــة ل المرفوع
تقنيــة  وتطويــر  المخاطــر  وإدارة  التنظيمــي  التطويــر 
المعلومــات( وأداء اإلدارة التنفيذّيــة، ومتابعــة مالحظــات 
فــرق تفتيــش مجموعــة البركــة المصرفيــة وردود اإلدارة 
التنفيذيــة للبنــك عليهــا. ويحضــر أعضــاء مجلــس اإلدارة 
جميــع اجتماعــات المجلــس بقــدر اإلمــكان، وفــي كل 
الحــوال يجــب أّل يقــل عــدد الجتماعــات التــي يحضرهــا 
ــي أي  العضــو عــن 75 % مــن مجمــوع الجتماعــات ف
ســنة، كمــا يقــوم العضــاء بالتواصــل غيــر الرســمي فيمــا 

ــن الجتماعــات. ــي تفصــل بي ــرات الت ــي الفت ــم ف بينه
ورئيــس مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن قيــادة المجلــس 
وعــن أداء المجلــس لوظيفتــه بكفــاءة، ويتأّكــد مــن اســتالم 
المجلــس جــدول العمــال ومحاضــر  جميــع أعضــاء 
الجتماعــات الســابقة، و/أو أي معلومــات أساســّية خطّيــة 
ــن  ــا بي ــس، وفيم ــات المجل ــن اجتماع ــاع م ــل كل اجتم قب
المجلــس  الضــرورة. ويتــّم تزويــد  الجتماعــات عنــد 
ولجانــه بمعلومــات كاملــة وفــي الوقــت المناســب لتمكينهــم 
ــذا  ــي ه ــه. وف ــل وج ــى أكم ــؤولّياتهم عل ــام بمس ــن القي م
وجميــع  ولجانــه  اإلدارة  لمجلــس  يحــّق  الخصــوص، 
أعضائــه بصــورة فردّيــة التصــال بــاإلدارة التنفيذّيــة 
مــن  أوغيرهــم  الخارجييــن  القانونييــن  والمستشــاريين 
المختصيــن علــى نفقــة  البنــك، وبأميــن ســر مجلــس 
بإجــراءات  اإللتــزام  مــن  التأّكــد  عليــه  الــذي  اإلدارة 
ــارك  ــا. ويش ــول به ــة المعم ــح والنظم ــس وباللوائ المجل
ــة )المديــر العــام و/أو نائبــه( فــي  أعضــاء اإلدارة التنفيذّي
اجتماعــات المجلــس لخــذ رأيهــم واإلستفســار منهــم فيمــا 

ــس. ــا المجل ــي يتداوله ــائل الت ــق بالمس يتعل
بموجــب المــادة )16( مــن لئحــة تأســيس البنــك المعتمــدة 

ــّل عــن ســبعة أعضــاء  ــا ل يق ــس اإلدارة مّم يتكــّون مجل
ول يزيــد عــن عشــرة أعضــاء. كمــا نّصــت المــادة )17( 
مــن لئحــة التأســيس بــأن يشــغل أعضــاء مجلــس اإلدارة 
مناصبهــم لــدورة مدتهــا )ثــالث ســنوات( قابلــة للتجديــد. 
ــه/  ــس بانتهــاء مــدة وليت ــة عضــو المجل وتنتهــي عضوي
وليتهــا أو بنــاًء علــى قــرار مــن المســاهمين فــي اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة للمســاهمين، وبموجــب المــادة )22( مــن 
ــاء أي  لئحــة التأســيس يحــق لمجلــس اإلدارة ســلطة إعف
عضــو مــن أعضائــه إذا أديــن فــي جريمــه جنائيــة أو 
ــم  ــح ونظ ــاً للوائ ــاً مخالف ــه أو تصــرف تصرف ــل عقل إخت
ــس  ــك، أو إذا أفل ــه ضــرر مباشــر للبن ــب عن ــك وترت البن
أو تصالــح مــع دائنيــه أو إذا تــم إنهــاء خدمتــة وذلــك بعــد 

موافقــة بنــك الســودان المركــزي.
عنــد اإلعــالن عــن قبــول طلبــات تقديــم الترشــح لمنصــب 
عضــو مجلــس إدارة للحلــول محــّل أعضــاء مجلــس 
اإلدارة الذيــن ســتنتهي مــدة الــدورة المقــررة لعضويتهــم، 
يجــب تقديــم طلبــات الترشــيح هــذه إلــى أمانــة ســر 
فــي  المحــدد  القانونــي  الوقــت  مجلــس اإلدارة ضمــن 
اإلعالن،ومــن  ثــّم عــرض المرشــحين إلــى لجنــة المزايــا 
وشــؤون أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســئولية اإلجتماعيــة 
إلــى  توصياتهــا  لرفــع  للمجلــس؛  التابعــة  واإلســتدامة 
مجلــس اإلدارة. وكجــزء مــن عملّيــة الترشــيح، يجــب أن 
يكــون أي ترشــيح متوافًقــا مــع القواعــد واللوائــح المحليــة 
ــان  ــزي لضم ــودان المرك ــك الس ــى بن ــه إل ــب تقديم ويج
ــك  ــد ذل ــّم بع ــات وشــروط الترشــيح. ويت ــزام بمتطلّب اإللت
تقديــم وعــرض أســماء الفــراد المرشــحين الذيــن وافــق 
ــة  ــة العام ــاع الجمعي ــى إجتم ــزي إل ــك المرك ــم البن عليه
واإلنتخــاب.  التصويــت  عملّيــة  إلجــراء  للمســاهمين 
وتجــرى انتخابــات أعضــاء مجلــس إدارة البنــك وفًقــا 
للقواعــد واإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون 

الشــركات لســنة 2015م والنظــام الساســي للبنــك.
وتماشــًيا مــع ممارســات حوكمــة المؤسســة، توجــد خطــة 
مجــازة للمجلــس و لــإلدارة التنفيذّيــة )خطــة اإلحــالل 
والتعاقــب(. ويتــّم مراجعــة هــذه الخطــة بصــورة ســنوّية.
اإلدارة  لمجلــس  ينتخــب  جديــد  عضــو  كل  يســتلم 
ــات  ــات والواجب ــح الصالحي ــي يوّض ــن خّط خطــاب تعيي
والمســؤوليات اإللتزامــات لذلــك العضــو وغيــر ذللــك مــن 
ــح المنظمــة  ــة للوائ ــة، باإلضاف ــه ذات الصل شــروط تعيين

ــس. ــن المجل ــازة م والمج
ــن  ــا مــن عشــرة أعضــاء مّم ــس اإلدارة حالًي ــف مجل يتأل
ومتنوعة،وقــد  مختلفــة  وخبــرات  بخلفّيــات  يتمتعــون 
ــام 2019م  ــن الع ــل م ــي إبري ــم ف ــم وتعيينه ــم إنتخابه ت
ــدورة مدتهــا ثــالث ســنوات )2019م حتــي 2022م(،  ل
ــن  ــن ع ــرادى ومجتمعي ــؤولون ف ــولء العضــاء مس وه
أداء مســؤولّيات المجلــس وعــن الحكــم علــى المــور 
باســتقاللية وموضوعيــة. ول توجــد لي عضــو فــرد 
اإلدارة صالحيــات  مــن أعضــاء مجلــس  أومجموعــة 
مطلقــة لتخــاذ القــرار أو الهيمنــة علــى عملّيــة اتخــاذ 

ــس. ــي المجل ــرار ف الق
ــر  ــا أعضــاء غي ــم إّم ــس اإلدارة ه ــع أعضــاء مجل وجمي
تنفيذييــن أومســتقلّون تماًمــا عــن اإلدارة التنفيذّيــة، كمــا أّن 
كال منهــم مســؤول بشــكل فــردي عــن تمحيــص ومســاءلة 

قــرارات وأداء اإلدارة التنفيذّيــة.
ويشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة ومنصــب نائــب 
رئيــس مجلــس اإلدارة ومنصــب المديــر العــام )الرئيــس 

التنفيذي(أعضــاء مختلفــون وللمديــر العــام مســؤوليات 
منفصلــة محــّددة بشــكل واضــح منصــوص عليهــا المــادة 
ــم  ــم حج ــّم تقيي ــك. ويت ــية للبن ــة التأسيس ــي الالئح )30( ف
وتركيبــة مجلــس اإلدارة ولجانــه بصــورة منتظمــة، بينمــا 
يتــّم بشــكل ســنوي تقييــم أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــم  ــق بفاعليته ــا يتعل ــي( فيم ــم الذات ــة )التقيي بصــورة فردي
ومســاهمتهم واســقاللّيتهم علــى ضــوء المصالــح المفصــح 
عنهــا والســلوك. كمــا تتــّم مراجعــة اســتقاللية أوعــدم 

ــى أســاس ســنوي. اســتقاللية العضــاء عل

وقــد درج البنــك علــي عمــل )التقييــم الذاتــي( وتنفيــذه على 
ــا وشــؤون أعضــاء  ــة المزاي أســاس ســنوي بواســطة لجن
واإلســتدامة  الجتماعيــة  والمســئولية  اإلدارة  مجلــس 
اإلدارة  مجلــس  عــن  المنبثقــة  المزايــا«(  )»لجنــة 
ــتبيان(  ــم )الس ــاذج التقيي ــق نم ــك وف ــس«(، وذل )»المجل
المعــدة لهــذا الغــرض مــن قبــل اللجنــة. ويتضمــن النمــوذج 
مؤشــرات الداء الرئيســية ويشــملب نطــاق التقييــم مــا 
يلــي: )التقييــم الذاتــي لمجلــس الدارة، التقييــم الذاتــي 
للجــان مجلــس الدارة، التقييــم الذاتــي:} للرئيس/نائــب 
الرئيس/عضــو المجلــس{، تقييــم ســكرتير مجلــس الدارة، 
ــة  ــي لهيئ ــم الذات ــذي، التقيي ــس التنفي ــي للرئي ــم الذات التقيي
الفتــوي والرقابــة الشــرعية للبنــك، التقييــم الذاتــي لرئيــس/
عضــو الهيئــة الشــرعية(. وقــد عكســت نتائــج هــذا التقييــم 

ــي الداء. ــر ف ــن وتطــور كبي تحّس

ــن  ــط ع ــس اإلدارة فق ــاء مجل ــع أعض ــأة جمي ــّم مكاف وتت
طريــق المكافــأة الســنوية إلــى جانــب بــدل الحضــور الــذي 
يدفــع لعضــو مجلــس اإلدارةعــن كل اجتمــاع  يحضــره، 
حســب  الســفر،  مصاريــف  تعويــض  إلــى  باإلضافــة 

ــال. مقتضــى الح
اعتمــد مجلــس اإلدارة مدّونــة رســمية للســلوك والخــالق 
المهنيــة )لئحــة المعاييــر الخالقبــة وقواعــد الســلوك 
ــس اإلدارة واإلدارة  ــاء مجل ــى أعض ــق عل ــي( تطّب المهن
التنفيذّيــة والمســؤولين الموّظفيــن والــوكالء والمستشــارين 
وأّي شــخص آخــر يمّثــل أو يتصــرف بالنيابــة عــن البنــك. 
وتماشــًيا مــع أفضــل الممارســات العالميــة، ومنشــور 
حوكمــة المصــارف رقــم 2020/٥ * الصــادر مــن بنــك 
قــام   ،2020 يوليــو   13 بتاريــخ  المركــزي  الســودان 
المجلــس بتبنــي إجــراءات حوكمــة الشــركات لضمــان 
ــالء  ــاهمين وعم ــح المس ــة مصال ــلطات وحماي فصــل الس

ــك. البن
لجان•مجلس•اإلدارة:

وفقــاً  الدائمــة(  )اللجــان  اإلدارة  مجلــس  لجــان  تعمــل 
ــق  ــق المواف ــك الســودان المركــزي والمواثي لموجهــات بن
عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، كمــا تجتمــع هــذه اللجــان 
ــادئ  ــق مب ــي تطبي ــه، لتســاهم ف بشــكل دوري ومخطــط ل
ــزم  ــال. وتلت ــكل فّع ــركات بش ــم إدارة الش ــة وتنظي حوكم
مواثيــق هــذه اللجــان بــكل المتطلبــات التــي ينــص عليهــا 
ميثــاق حوكمــة وتنظيــم إدارة الشــركات ويتــّم تعييــن 
ــض  ــم تفوي ــد ت ــس وق ــن أعضــاء المجل ــن بي ــا م أعضائه
مســؤوليات محــددة لــكّل مــن هــذه اللّجــان. إّن لجــان 
ــا  ــي كم ــان( ه ــع لج ــي )أرب ــاً ه ــية حالي ــس الرئيس المجل

ــي: يل
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الّلجنة•التنفيذّية•والسياسات:. 1
وتتكــون اللّجنــة التنفيذّيــة والسياســات مــن اآلتيــة أســماؤهم 

وهم:-
نائــب 1.  أحمــد عثمــان _  أ. عبدالرحمــن   ســعادة 

رئيــس مجلــس اإلدارة _ ورئيــس اللجنــة وهــو 
غيرتنفيــذي. وعضــو  مصرفــي(  )خبيــر•

ســعادة د. عــز الديــن إبراهيــم حســن _ عضــو . 2
وهــو  اللجنــة  رئيــس  ونائــب   _ اإلدارة  مجلــس 
غيرتنفيــذي. وعضــو  إقتصــادي(  وخبيــر• )مســاهم•

ســعادة أ. ســعود مامــون محمــد أحمــد البريــر _ . 3
عضــو مجلــس اإلدارة _ وعضــو اللجنــة وهــو 
)مســاهم•ورجــل•أعمــال( وعضــو غيرتنفيــذي.

ســعادة أ. جوزيــف مكيــن إســكندر _ عضــو مجلــس . 4
ــل• ــاهم•ورج ــو )مس ــة وه ــو اللجن اإلدارة _ وعض

أعمــال( وعضــو غيرتنفيــذي.

ــة أعضــاء  ــن أربع ــل ع ــا ل يق ــة م ــة التنفيذّي تضــم اللّجن
مجلــس إدارة وتجتمــع أربــع مــرات فــي الســنة علــى 
القــل. وقــد قــام مجلــس اإلدارة بتفويــض اللّجنــة التنفيذّيــة 
بموجــب لئحــة التأســيس المعتمــدة  بمســؤولية تقديــم 
توصيــات إلــى المجلــس، لغــرض الحصــول علــى موافقــة 
والسياســات  بالســتراتيجّيات  يتعلّــق  فيمــا  المجلــس، 
ــأّي تغييــر  العامــة وخّطــة العمــل للبنــك، و فيمــا يتعلــق ب
جوهــري عليــه، أو أّي تغييــر كبيــر فــي رأســمال البنــك أو 

ــتثماراته. ــه أو اس ــي أو أصول ــه التنظيم ــي هيكل ف
ــان  ــح اإلئتم ــي من ــة عل ــات المصادق ــة صالحي ــا للجن كم
ــة  ــاً لمــا تحــددة لئحــة التفويضــات المالي والصــرف؛ وفق

ــا. ــة وتعديالته واإلداري

لجنة•التدقيق•والمخاطر:. 2
ــة أســماؤهم  ــق والمخاطــر مــن اآلتي ــة التدقي وتتكــون لّجن

وهــم:-
 ســعادة أ. ياســر إســماعيل مظفــر _ عضــو مجلــس 1. 

اإلدارة _ ورئيــس اللجنــة وهــو )ممثــل•لمجموعــة•
مقتــدر(  مصرفــي• وهــو• •، المصرفيــة• البركــة•

ــذي. ــو غيرتنفي وعض

ــس . 2 ــو مجل ــبلي _ عض ــي الش ــي مدن ــعادة د. مك س
)خبيــر• وهــو  اللجنــة  رئيــس  ونائــب   _ اإلدارة 

غيرتنفيــذي. وعضــو  إقتصــادي( 

ســعادة أ. كمــال أحمــد الزبيــر _ عضــو مجلــس . 3
اإلدارة _ وعضــو اللجنــة وهــو )ممثــل•لمجموعــة•
المصرفيــة•ومصرفــي•ســابق( وعضــو  البركــة•

غيرتنفيــذي.
ــن  ــل ع ــا ل يق ــر م ــق والمخاط ــة التدقي ــم لجن تض
أربعــة أعضــاء مجلــس إدارة وتجتمــع أربــع مــرات فــي 
الســنة علــى القــل. ويحضــر مدقــق الحســابات الخارجــي 
ــي  ــل ف ــى الق ــا واحــًدا مــن هــذه الجتماعــات عل اجتماًع
ــابات  ــق الحس ــون لمدق ــك، يك ــى ذل ــالوًة عل ــنة. ع كل س
مجلــس  لجنــة  مــع  محــدود  غيــر  اتصــال  الخارجــي 
اإلدارة للتدقيــق والمخاطــر ورئيســها طــوال الســنة. وقــد 
ــق والمخاطــر  ــة التندقي ــض لّجن ــس اإلدارة بتفوي ــام مجل ق
ــم  ــؤولياته تقدي ــدة  بمس ــيس المعتم ــة التأس ــب لئح بموج
توصيــات إلــى المجلــس، لغــرض الحصــول علــى موافقــة 
الماليــة  البيانــات  باســتعراض  يتعلّــق  فيمــا  المجلــس، 
اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة  للبنــك  والربعيــة  الســنوية 

باعتمادهــا كمــا تقــوم بمراجعــة كفايــة المخّصصــات وأّي 
ــق بمهــام طلــب  تقاريــر لمستشــارين خارجييــن فيمــا يتعلّ

ــددة. ــورة مح ــم مش ــي أوتقدي تقّص
تأميــن  مــن  التأكــد  بمســؤولية  اللجنــة  وتقــوم   
وجــود نظــام فّعــال للتدقيــق الداخلــي وبيئــة رقابــة داخليــة 

مســتمّرة ونظــام جيــد للمحاســبة والرقابــة الماليــة.
كمــا تقــوم اللّجنــة بإنجــاز ذلــك عــن طريــق مراجعة 
ــن  ــات المدققي ــي وخطاب ــق الداخل ــر التدقي ــة لتقاري منتظم
تقــوم  التــي  التفتيــش  زيــارات  وتقاريــر  الخارجييــن 
ــة  ــة البرك ــش مجموع ــرق تفتي ــزي وف ــك المرك ــا البن به
ــك للسياســات والممارســات المحاســبية  ــة، وكذل المصرفي
وإجــراءات  وضوابــط  المالــي  واإلبــالغ  والماليــة 
اإلفصــاح للبنــك ومــدى كفايــة وفاعليــة إجــراءات الرقابــة 
الداخليــة فــي المركــز الرئيســي للبنــك وإداراتــه ووحداتــه 

ــه. وفروع
المــور  جميــع  فــي  بالنظــر  اللّجنــة  وتختــّص 
ــة،  ــر المالي ــداد التقاري ــة وإع ــة المالي ــق بالرقاب ــي تتعل الت
ــج  ــي والخارجــي ونطــاق ونتائ ــق الداخل ــات التدقي وعملي
اإللتــزام  وإدارة  المخاطــر،  وإدارة  التدقيــق،  عمليــات 
الرقابيــة والقانونيــة والمعاييــر  بالمتطلبــات  ، والتقييــد 
المحاســبية. كمــا تقــوم اللّجنــة بالنظــر فــي خطــط التدقيــق 
الســنوّية و الموافقــة عليهــا وتأميــن التنســيق بيــن المدّققيــن 
الخارجّييــن والداخلييــن ومراقبــة اســتقاللّية ومؤّهــالت 
برفــع  وتقــوم  الخارجّييــن  المدّققيــن  وأداء  وفاعلّيــة 
توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتعييــن وإنهــاء 
عقــود المدّققيــن الخارجّييــن وتحديــد مكافآتهــم وتعييــن 
مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي ومديــر إدارة المخاطــر.

ــة مناســبة  ــن وجــود نظــم رقاب ــة بتأمي ــوم اللّجن وتق
مجلــس  يحتاجهــا  التــي  وللمعلومــات  البنــك  لعمــال 
اإلدارة، بمــا فــي ذلــك نظــم ووظائــف لتشــخيص ومراقبــة 
المخاطــر والوضــع المالــي للبنــك واللتــزام بالقوانيــن 
ــا.  ــول به ــات المعم ــل الممارس ــة وأفض ــح المطّبق واللوائ
ــت  ــي الوق ــات ف ــذه المعلوم ــر ه ــن توفي ــة م ــد اللّجن وتتأّك
ــة  ــم الرقاب ــراءات ونظ ــف إج ــع مختل ــوب. وتخض المطل
الداخليــة للمراجعــة المســتقلّة مــن قبــل إدارة التدقيــق 
الداخلــي للبنــك التــي ترجــع في المســؤولية مباشــرة للّجنة، 
وأيًضــا مــن قبــل المدّققيــن الخارجّييــن والجهــات الرقابيــة 
الرســمية حســب مقتضــى الحــال. وتتــّم إحالــة جميــع 
خطابــات المدقــق الخارجــي الموّجهــة لإلدارة وأي مســائل 
ــش  ــر التفتي ــون وتقاري ــون الخارجّي ــا المدّقق ــة يثيره مهّم
التــي يصدرهــا مفتشــو البنــك المركــزي أوالمفّتشــون 
ــل  ــكان يعم ــي أي م التابعــون لّي ســلطات اختصــاص ف
فيهــا البنــك أو فروعــه إلــى اللّجنــة لمراجعتهــا فــور 
صــدوره، وتقــوم بالنيابــة عــن المجلــس بتأميــن اتخــاذ 

اإلجــراء التصحيحــي المناســب.
ــن  ــالغ ع ــا لإلب ــس اإلدارة نظاًم ــع مجل ــد وض وق
المخالفــات يتيــح للموّظفيــن أن يعّبــروا بســرية تامــة عــن 
أّي مخــاوف فيمــا يتعلّــق بــأّي مخالفــات محتملــة فــي 
ــن  ــام يمك ــذا النظ ــا له ــة. ووفًق ــة أو القانوني ــور المالي الم
إبــالغ المخــاوف مباشــرًة لّي عضــو فــي اللّجنــة أو 
ــة  ــالغ اللّجن ــدوره بإب ــوم ب لمســؤول أو موظــف محــّدد يق

ــر. بالم
ــة  ــدى قابلي ــد م ــس اإلدارة بتحدي ــوم مجل ــاً يق أيض
ــات  ــى توصي ــاًء عل ــر بن ــل المخاط ــك لتقب ــتعداد البن واس
اللّجنــة. وتكــون اللّجنــة مســؤولة عــن وضــع المســتويات 
المقبولــة لتعــّرض البنــك للمخاطــر، وعــن الموافقــة علــى 

اســتراتيجية اإلدارة التنفيذّيــة إلدارة المخاطــر وتأميــن 
لتشــخيص  الزمــة  الخطــوات  لكافــة  التنفيذّيــة  اإلدارة 
ــة  ــة المخاطــر. وإّن هــدف اللّجن ــة ومراقب ــاس ومتابع وقي
ــى نظــم وممارســات وإجــراءات إدارة  هــو اإلشــراف عل
ــان وجــود تشــخيص وإدارة  ــك، وضم ــي البن المخاطــر ف
ــزام  ــن اإللت ــق م ــى التحّق ــة إل ــن للمخاطــر باإلضاف فّعالّيي

ــة. ــات الخارجي ــة والمتطلّب ــة الداخلّي ــادئ التوجيهي بالمب
يتــّم  التــي  المــور  بمراجعــة  اللّجنــة  وتقــوم 
التدقيــق الداخلــي وإدارة  تشــخيصها مــن قبــل إدارات 
المخاطــر فــي البنــك وتحديــد وتحليــل أنظمــة الرقابــة 

فيهــا. الخلــل  أو  الضعــف  نقــاط  علــي  للتعــرف 
ومتابعــة  علــى  باإلشــراف  أيًضــا  اللّجنــة  تقــوم 
تنفيــذ إطــار سياســة حوكمــة الشــركات وتقــدم تقاريــر 
التــي  النتائــج  بنــاًء علــى  وتوصيــات لمجلــس اإلدارة 

تتّوصــل إليهــا.

•لجنــة•المزايــا•وشــؤون•عضويــة•مجلــس•اإلدارة•. 3
والمســئولية•اإلجتماعيــة•واإلســتدامة:

وتتكــون لجنــة المزايــا وشــؤون عضويــة مجلــس اإلدارة 
والمســئولية اإلجتماعيــة واإلســتدامة مــن اآلتيــة أســماؤهم 

وهــم:-

 ســعادة د. عزالديــن إبراهيــم حســن _ عضــو 1. 
ــة وهــو )مســاهم• ــس اللجن ــس اإلدارة _ ورئي مجل

وخبيــر•إقتصــادي( وعضــو غيرتنفيــذي.
ــد _ . 2 ــن حام ــد المي ــدوي محم ــد الب ــعادة د. أحم س

عضــو مجلــس اإلدارة _ ونائــب رئيــس اللجنــة 
وهــو )ممثــل•لمجموعــة•البركــة•المصرفيــة•ورجــل•

ــذي. ــال( وعضــو غيرتنفي أعم
نائــب . 3 أحمــد عثمــان _  أ. عبدالرحمــن  ســعادة 

رئيــس مجلــس اإلدارة _ عضــو اللجنــة وهــو 
غيرتنفيــذي. وعضــو  مصرفــي(  )خبيــر•

ــس . 4 ــر _ عضــو مجل ــد الزبي ــال أحم ــعادة أ. كم س
اإلدارة _ وعضــو اللجنــة وهــو )ممثــل•لمجموعــة•
البركــة•المصرفيــة•ومصرفــي•ســابق( وعضــو 

ــذي. غيرتنفي
5 . _ عبداللطيــف  أحمــد  الميــن  أحمــد  أ.  ســعادة 

عضــو مجلــس اإلدارة _ وعضــو اللجنــة وهــو 
)•ممثــل•لمجموعــة•البركــة•المصرفيــة•ورجــل•

غيرتنفيــذي. وعضــو  أعمــال( 
ســعادة أ. محمــد الشــريف محمــد الميــن _ أميــن . 6

ســر مجلــس اإلدارة _ ومستشــار اللجنــة وهــو 
)مصرفــي( وعضــو غيرتنفيــذي.

تضــم لجنــة المزايــا وشــؤون عضويــة مجلــس 
ــل  ــا ل يق ــتدامة م ــة واإلس ــئولية اإلجتماعي اإلدارة والمس
عــن أربعــة أعضــاء مجلــس إدارة وتجتمــع أربــع مــرات 
ــر  ــع العناص ــي جمي ــر ف ــل.  وتنظ ــى الق ــنة عل ــي الس ف
الساســية لسياســة المكافــآت، بمــا فــي ذلــك، ضمــن 
ــس  ــآت أعضــاء مجل ــى مكاف ــة عل ــور أخــرى، الموافق أم
اإلدارة بنــاًء علــى انتظــام حضورهــم اجتماعــات المجلــس 
اإلدارة  لمجلــس  توصــي  كمــا  اللّجــان.  واجتماعــات 
ــن  ــة والموظفي ــق اإلدارة التنفيذّي ــآت فري ــتويات مكاف بمس
اآلخريــن فــي البنــك وفًقــا لهيكلــة حوافــز معتمــدة مرتبطــة 
لجنــة  دور  بــأداء  أيًضــا  اللّجنــة  تقــوم  كمــا  بــالداء. 

ــاه. ــور أدن ــو مذك ــا ه ــيحات كم الترش
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وتقــوم اللّجنــة بإجــراء تقييــم ســنوي لداء المجلــس 
ولجــان المجلــس والمديــر العــام )الرئيــس التنفيــذي(. 
ــط بمصلحــة شــخصية  ــّم مناقشــة مســألة ترتب ــا تت وعندم
لعضــو فــي اللّجنــة، ينســحب ذلــك العضــو مــن الجتمــاع 
ويمتنــع عــن التصويــت. إن اللّجنــة مســؤولة عــن تحديــد 
الشــخاص المؤهليــن لن يصبحــوا أعضــاء مناســبين فــي 
مجلــس اإلدارة أوالمديــر العــام ونائبــه أو المراقــب المالــي 
أوأميــن ســر مجلــس اإلدارة  وأي مســؤولين تنفيذييــن 
آخريــن (باســتثناء تعييــن مــدراء:) التدقيــق الداخلــي، 
ــا  ــا أّنه ــك. كم ــات بذل ــم توصي ــزام(، وتقدي الخاطــر، اإللت
ــاء  ــه أعض ــف وتوجي ــل وتثقي ــن تأهي ــا ع ــؤولة أيًض مس
ــة  ــدوات وبرامــج تدريبي ــم ن ــس اإلدارة الجــدد وتنظي مجل
أخــرى مــن وقــت آلخــر لعضــاء المجلــس )برنامــج 

ــس اإلدارة(. ــدرات أعضــاء مجل ــز ق ــع وتعزي رف
واللّجنــة هــي المســؤولة عــن قيــادة برنامــج البركــة 
للمســؤولية الجتماعيــة والســتدامة. حيــث تشــرف علــى 
صياغــة السياســات والســتراتيجّيات مــن قبــل اإلدارة 
البركــة  إلــى جعــل مجموعــة  تهــدف  التــي  التنفيذّيــة 
المصرفيــة وجميــع وحداتهــا التابعــة نموذًجــا يحتــذى 
بــه للمجموعــة المصرفيــة اإلســالمية التــي تقــّدم خدمــات 
ــاً ومســتدامة  ــة وماليــة بطريقــة مســؤولة اجتماعّي مصرفّي

ــالمية. ــريعة اإلس ــداف الش ــادئ وأه ــع مب ــق م بالتواف
ــة  ــة مــع مجموعــة البركــة المصرفي وتنســيق اللجن
لعــالء قيمــة المســؤولية الجتماعيــة علــى المســتوى 
ــؤولية  ــى المس ــاٍل ف ــف ع ــل تصني ــولً لني ــي، وص الدول
الجتماعيــة. وتعمــل علــي صياغــة وإعــداد المبــادئ 
بالمســؤولية  المتصلــة  والســتراتيجيات  والسياســات 
الجتماعيــة. مــن خــالل الشــراف العــام علــى انفــاذ 
بشــأن  الموضوعــة  والســتراتيجيات  السياســات 
المســؤولية الجتماعيــة واعــادة تقييمهــا و/أو تحديثهــا 
ــأن:  ــة بش ــتجدات، والتوصي ــا بحســب المس و/أو تطويره
للبنــك،  اإلجتماعيــة  بالمســئولية  المتعلقــة  السياســات 
وإبــداء التوصيــات الالزمــة فــي جانــب تحســين عالقــات 
ــى  ــك عل ــة والرســمية وذل ــة واإلجتماعي ــك اإلقتصادي البن
ضــوء مقترحــات اإلدارة  التنفيذيــة و/أوبمبــادرة مــن 
اللجنــة، بحيــث تخــدم سياســاته  واســتراتيجياته  الكليــــة. 
ــاً  ــزام المســتمر بالتصــرف اخالقي ــي اللت ــل عل ــا تعم كم
والمســاهمة فــى تحقيــق التنميــة القتصاديــة )المســتدامة(، 
وعائالتهــم،  البشــرية  المــوارد  عمــل  بيئــة  وتحســين 
ــى  ــع المحل ــادرات المجتم ــى مب ــى المســاهمة ف ــة ال اضاف
والمجتمــع ككل، و تشــجيع البحــث العلمــي التطبيقــي فــى 
حقــول الصيرفــة والتمويــل الســالمى؛ وذلــك فــى نطــاق 
ــك  ــة والبن ــة للدول ــات الكلي ــة والسياس ــق الخالقي المواثي
ــات  ــة، والسياس ــة المصرفي ــة البرك ــزى، ومجموع المرك

الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة . 
التمويــل  بــروح  التمســك  إلــى  اللّجنــة  وتهــدف 
الجتماعيــة  المســؤولية  يفــرض  الــذي  اإلســالمي 
والتمويــل  للصيرفــة  رئيســية  كســمة  والســتدامة 
ــؤولية  ــروح المس ــا ب ــة التزامه ــذ اللّجن ــالميين. وتنّف اإلس
التمويــل  فــي  المتأصلــة  والســتدامة  الجتماعيــة 
ــة وســنوية  ــق وضــع أهــداف فصلي اإلســالمي عــن طري

التنفيذّيــة. لــإلدارة  متنوعــة 

لجنة•الحوكمة•وإللتزام:. 4

وتتكــون لجنــة الحوكمــة واإللتــزام مــن اآلتيــة أســماؤهم 
وهــم:-

ــد _ 1.  ــن حام ــد المي ــدوي محم ــد الب ــعادة د. أحم  س
اللجنــة وهــو  اإلدارة _ ورئيــس  عضــو مجلــس 
ورجــل• المصرفيــة• البركــة• لمجموعــة• )ممثــل•

غيرتنفيــذي. وعضــو  أعمــال( 

ســعادة د. مكــي مدنــي الشــبلي _ عضــو مجلــس . 2
)خبيــر• وهــو  اللجنــة  رئيــس  ونائــب   _ اإلدارة 

غيرتنفيــذي. وعضــو  إقتصــادي( 

ســعادة أ. جوزيــف مكيــن إســكندر _ عضــو مجلــس . 3
اإلدارة _ وعضــو اللجنــة وهــو )مســاهم•ورجــل•

ــذي. ــال( وعضــو غيرتنفي أعم

ســعادة أ. أحمــد الميــن أحمــد عبداللطيــف _ عضــو . 4
مجلــس اإلدارة _ وعضــو اللجنــة وهــو )•ممثــل•
أعمــال(  ورجــل• المصرفيــة• البركــة• لمجموعــة•

وعضــو غيرتنفيــذي.

ــن . 5 ــن _ أمي ــد المي ــريف محم ــد الش ــعادة أ. محم س
وهــو  اللجنــة  ومستشــار   _ اإلدارة  مجلــس  ســر 

غيرتنفيــذي. وعضــو  )مصرفــي( 
ــن  ــل ع ــا ل يق ــزام  م ــة وإللت ــة الحوكم تضــم لجن
إدارة وتجتمــع أربــع مــرات  أربعــة أعضــاء مجلــس 
ــع العناصــر  ــي جمي ــر ف ــل.  وتنظ ــى الق ــنة عل ــي الس ف
ــاص  ــى الخ ــام الساس ــة النظ ــة بدراس ــية الخاص الساس
بــه  باللتــزام  )Compliance Chart( والتوصيــة 
ــة  ــه لمواكب ــاد، وتحديث ــة والعتم ــس للمصادق ــى المجل ال
ــرعية  ــة والش ــة والمصرفي ــة والقانوني ــتجدات المهني المس
والتقنيــة. بالضافــة الــي إعتمــاد السياســات المتصلــة 
بمكافحــة عمليــات غســل المــوال وتمويــل الرهــاب، 
اإلقتصاديــة  العقوبــات  مــع  التعامــل  مجــال  وفــي 
والتجاريــة المروضــة علــي الفــراد والكيانــات والبلــدان، 
ــى  ــي عل ــال الضريب ــون المتث ــزام بقان ــال اإللت ــي مج وف
الحســابات الجنبيــة FATCA، وفــي مجــال مراقبــة 
اللتــزام التنظيمــي والشــرعي، وفــي مجــال التعامــل 
ــي  ــر الربع ــي التقري ــة ال ــالء، بالضاف ــكاوى العم ــع ش م
الــدوري الخــاص بتفعيــل دور مجلــس الدارة، والتوصيــة 
ــم  ــأن يت ــا، علي ــس إلعتماده ــات للمجل ــذه السياس ــكل ه ب

تفييمهــا ومراجعتهــا بشــكل دوري.

وتعمــل اللجنــة مــن التأكــد مــن مــدي كفايــة أنظمــة 
ــة  ــات مراقب ــق سياس ــك لتطبي ــي البن ــة ف ــة الداخلي الرقاب
اإللتــزام. والطــالع علــى تقاريــر إدارة اللتــزام ومناقشــة 
مــا يــرد فيهــا مــن مالحظــات مــع الدارة التنفيذيــة بالبنــك 
ومتابعــة انفــاذ مــا يصــدر مــن توصيــات وقــرارات. الــي 
جانــب مراجعــة النظمــة الرقابيــة والجرائيــة وتقييــم 
مــدى فعاليتهــا وكفاءتهــا فــى تحقيــق الهــداف الموضوعة 
ــث  ــة بالتحدي ــة، والتوصي ــة المطلوب ــة الرقابي ــق البيئ وخل
تلــك النظمــة والتاكــد مــن  لتقويــة وتحســين  الــالزم 

ــذ. وضعهــا موضــع التنفي

يضــم  مرشــد  وإجــازة  وضــع  علــي  وتشــرف 
ــع   ــل م ــة للتعام ــراءات الالزم ــات واإلج الطــر والسياس
مخاطــر عــدم اللتــزام والتوصيــة بــه للمجلــس وإقتــراح 
ــي دراســة واجــازة خطــة  ــة ال ــه. بالضاف التعديــالت علي
ــات  ــة بالموجه ــزام والتوصي ــنوية لدارة اللت ــل الس العم
وتقييــم  الدارت   هــذه  أداء  ومتابعــة  لعملهــا  العامــة 
تقاريــر ذات  أعمالهــا ونتائجهــا. والطــالع علــى أي 
ــا  ــواردة به ــات ال ــة المالحظ ــزام ومراجع ــة – باللت صل

ومتابعــة اإلجــراءات المتخــذة بشــأنها ومناقشــتها مــع 
الدارة التنفيذيــة للبنــك، ومتابعــة انفــاذ مــا يصــدر بشــأنها 

ــرارات. ــات وق ــن توصي م

ثقافــة اللتــزام فــي  يلــزم لترســيخ  وإتخــاذ مــا 
ــك  ــذ، وذل ــب التنفي ــياً واج ــاً اساس ــه هدف المصــرف وجعل
ــمنارات  ــورش والس ــة ال ــي وإقام ــر الوع ــالل نش ــن خ م
بقضايــا وموضوعــات  الخاصــة  التدريبيــة  والــدورات 

اللتــزام. 

والســعي الــي ضمــان حــل قضايــا عــدم اللتــزام على 
ــال مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة وبمســاعدة  نحــو جــذري وفّع
الدارة  لمجلــس  دوريــة  تقاريــر  اللتزام.ورفــع  مديــر 
بملخــص أعمالهــا وقراراتهــا والتوصيــات الجوهريــة للنظر 
ــن  ــادرة ع ــرارات الص ــذ الق ــة تنفي ــا ومتابع ــا واقراره فيه
المجلــس، الــى جانــب رفــع محاضــر جلســاتها وتوصياتهــا 

لمجلــس الدارة .

ــرى تتصــل  ــال اخ ــاي اعم ــة ب ــص اللجن ــا تخت كم
ــا او اي امــور اخــرى تراهــا  بمســؤولياتها واختصاصاته
ــى   ــا. وتتول ــة له ــداف الموضوع ــق اله ــة لتحقي ضروري
اللجنــة  أي مهــام  خاصــة  يكلفهــا  بهــا  مجلــس  اإلدارة  

مــن  حيــن  آلخــر.
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جدول•حضور•األعضاء•إلجتماعات•مجلس•اإلدارة•واللجان

زاول مجلــس اإلدارة المنتخــب للــدورة )2019م _2022م( أعمالــه مــن خــالل إجتماعــات المجلــس واللجــان الدائمــة التابعــة لــه خــالل الســنة المنقضيــة 2020م وذلــك وفقــاً 
للنظــام الساســى واللوائــح المنظمــة لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وذلــك علــى النحــو التالــى :

تواريخ•االجتماعات•اسم•العضو•مستوى•االجتماع•
عدد•

االجتماعات•
حسب•الالئحة•

عدد•االجتماعات•
الفعلية•

عدد•االجتماعات•
التى•حضرها•
العضو•

نسبة•الحضور

العضو%

مجلس•اإلدارة•

السيد/ عدنان أحمد يوسف 
2٧ يونيو2020م

31•اكتوبر2020م

22•ديسمبر2020م

31•ديسمبر2020م

٤٤٤%100
100%٤٤٤السيد/ عبدالرحمن أحمد عثمان **

100%٤٤٤السيد/ ياسر اسماعيل مظفر  
100%٤٤٤السيد/ د. عزالدين ابراهيم حسن 

100%٤٤٤السيد/د. أحمدالبدوى محمد المين حامد 
100%٤٤٤السيد/د. مكى مدنى الشبلى** 

100%٤٤٤السيد/ سعود مأمون البرير
100%٤٤٤السيد/ جوزيف  مكين اسكندر 

100%٤٤٤السيد/ كمال أحمد الزبير
100%٤٤٤السيد/ أحمد المين عبداللطيف #

اللجنة•التنفيذية••
والسياسات•

11•يونيو2020مالسيد/ عبدالرحمن أحمد عثمان **

18•اكتوبر2020م

15•ديسمبر2020م

29•ديسمبر2020م

٤٤٤%100

100%٤٤٤السيد/ د. عزالدين ابراهيم حسن 

100%٤٤٤السيد/ سعود مأمون البرير

100%٤٤٤السيد/ جوزيف  مكين اسكندر

لجنة•التدقيق•
والمخاطـــــــر

 02•ابريل2020مالسيد / ياسر اسماعيل مظفر  
23•يوليو2020م
12•اكتوبر2020م
14•ديسمبر2020م

٤٤٤%7٥
100%٤٤٤السيد/ د. مكى مدنى الشبلى**

100%٤٤٤السيد/ كمال أحمد الزبير
2٥%٤٤1السيد/ / أحمد المين عبداللطيف #

لجنة•المزايا••
وشئون•عضوية•
مجلس•اإلدارة••
والمسؤولية•
االجتماعية•

واالستدامـــــة•

14•يونيو2020مالسيد/د. عزالدين ابراهيم حسن  

2٧•اكتوبر2020م

10•نوفمبر2020م

15•ديسمبر2020م

٤٤٤%100

100%٤٤٤السيد/ د.أحمد البدوى محمد المين

100%٤٤٤السيد/ عبدالرحمن أحمد عثمان**

100%٤٤٤السيد/ كمال أحمد الزبير

100%٤٤٤السيد/ / أحمد المين عبداللطيف #

لجنة•الحوكمة•
وااللتـــــــــزام

08•يونيو2020مالسيد/ د. احمد البدوي محمد المين
26•اكتوبر2020م
09•ديسمبر2020م
2٧•ديسمبر2020م

٤٤ ٤%100

100%٤٤٤السيد/ د. مكي مدني الشبلي**

100%٤٤٤السيد/  جوزيف مكين سكندر

٥0%٤٤2السيد/ احمد المين عبداللطيف #

)** خبيرين مصرفيين مستقلين( 

# تــم تعديــل عضويتــه بنقلــه مــن لجنــة التدقيــق والمخاطــر، وإضافتــه )عضــواً( فــي لجنــة المزايــا وشــئون عضويــة مجلــس اإلدارة والمســئولية الجتماعيــة واإلســتدامة؛ 
وفقــاً لقــرار مجلــس الدارة بالرقــم 72/ تمريــر/2020/1 بتاريــخ ٥ مايــو 2020م.
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الشــرعية.
ــة . 2 ــفافية والموضوعي ــم بالش ــل تتس ــة عم ــاد بيئ ايج

لتحقيــق  العمــال  كافــة  فيهــا  وتــؤدى  والعدالــة 
اهــداف البنــك، والتأكــد مــن مــدى فعاليــة سياســات 
وبرنامــج اإلبــالغ بالبنــك وكفالــة الحمايــة الالزمــة 
علــى  المترتبــة  والنتائــج  المبلغيــن  لالشــخاص 

حــالت المكائــد والتســتر.
ــة . 3 ــورة عادل ــن بص ــكاوى المتعاملي ــع ش ــل م التعام

الكفيلــة  اإلجــراءات  وتوفيــر  رضاهــم،  تحقــق 
بتخفيــض عــدد شــكاوى العمــالء وتقليــل الفتــرة 
المناســبة  الحلــول  وإيجــاد  لمعالجتهــا،  الزمينــة 

والجذريــة للحــد مــن تكرارهــا.
ــل أي شــخص . 4 ــن قب ــك م ــاءة اســتخدام البن ــع إس من

ــام  ــروعة، والقي ــر مش ــال غي ــي أعم ــا ف ــة م أوجه
باإلجــراءات اإلحترازيــة والوقائيــة الالزمــة، ومنــع 
ومكافحــة حــدوث عمليــات غســل المــوال وتمويــل 
اإلرهــاب، والتأكــد مــن مــدي كفايــة أنظمــة الرقابــة 

الداخليــة لتحقيــق هــذا الهــدف.
غســل . 5 عمليــات  مخاطــر  وتقييــم  وفهــم  تحديــد 

أن  يمكــن  التــي  الرهــاب  وتمويــل  المــوال 
ــى  ــج المبن ــي المنه ــتناداً ال ــرف إس ــا المص يواجهه
 Risk Based Approach المخاطــر  علــي 
ــام  ــط ونظ ــة ضواب ــز فعالي ــك لتعزي RBA((، وذل
مكافحــة عمليــات غســل المــوال وتمويــل الرهــاب 
وتوجيــه المــوارد بالشــكل المثــل لمنــع تحقــق هــذه 

المخاطــر أوتخفيــف آثارهــا.
ــة الصــادرة . 6 ــات الدولي ــم العقوب ــام بقوائ ــزام الت اإللت

عــن المــم المتحــدة )U.N. Lists(، والمجموعات 
 Euro( الدوليــة الخــري مثــل اإلتحــاد الوروبــي
المريكيــة  المتحــدة  الوليــات  ومكتــب   ،)Lists
 )Lists OFAC( الجنبيــة  الصــول  لمراقبــة 

ــا. وغيره
ترجــع المســؤولية  عــن إدارة اإللتــزام  بالبنــك 
إلــى لجنــة الحوكمــة واإللتــزام، وتضطلــع اللجنــة  بمهــام 
اإلشــراف المســتقل نيابــًة عــن مجلــس اإلدارة. كمــا يحــق 
ــى رأى  ــس اإلدارة مت ــع مجل ــزام التواصــل م إلدارة اإللت
ــأّن إدارة اإللتــزام   ــا. وإضافــة إلــى ذلــك، ف ذلــك ضرورًي
بالبنــك لهــا الحــق والســلطة فــي التصــال ببنــك الســودان 

ــا. المركــزي متــى مــاكان ذلــك ضرورًي

لقــد وضــع البنــك لجميــع إداراتــه وفروعــه مبــادئ 
المناســب  التنفيــذ  حــول  للموظفيــن  مكتوبــة  توجيهيــة 
خــالل  مــن  والمعاييــر  والقواعــد  والنظمــة  للقوانيــن 
ذلــك سياســة  فــي  بمــا  سياســات وإجــراءات معتمــدة 
اإللتــزام  الشــاملة بالبنــك. وتتطلــب سياســة اإللتــزام مــن 
جميــع المســؤولين والموظفيــن بالوحــدات التابعــة اإللتــزام 
بكافــة القوانيــن والقواعــد والنظمــة ومعاييــر أفضــل 

مماراســات الســوق.

تصنف•مخاطر•اإللتزام•في•البنك•كالتالي:
اإللتزام  الرقابي وحوكمة الشركات.. 1

مكافحة غسل الموال وتمويل اإلرهاب.. 2

العقوبات الدولية.. 3

ــة أو . 4 ــابات الجنبي ــي للحس ــال الضريب ــون المتث قان
فاتــكا FATCA   ومعاييــر اإلبــالغ الموّحــد.

اإللتزام•والسياسات•واإلجراءات

إلتزام•البنك:
يلتــزم بنــك البركــة الســوداني بالمتطلبــات 
الرقابيــة العالميــة المتزايــدة. وتدعــم وظيفــة اإللتــزام فــي 
ــركات  ــه والش ــع فروع ــي جمي ــة وف ــورة عام ــك بص البن
التابعــة لــه، ويقــوم البنــك كذلــك بتحديــث السياســات 
وصياغــة إطــار العمــل حينمــا يكــون ذلــك ضرورًيــا. 
وهنــاك توجــه مســتمر لتعزيــز ثقافــة اللتــزام مــن خــالل 
ــل  ــط وصق ــورة والضواب ــة المتط ــي النظم ــتثمار ف الس
ــم. ول  ــي لديه ــتوى الوع ــع مس ــن ورف ــارات الموظفي مه
يتــردد البنــك إطالقــا فــي رفــض العمــال التــي تنطــوي 
والمعاييــر  والقواعــد  القوانيــن  انتهــاك  علــى مخاطــر 

ــا. ــول به ــة المعم الرقابي

ــك  ــي البن ــزام  ف ــة الحوكمــة واإللت ــوم لجن تق
بإعتمــاد اســتراتيجية اإللتــزام  ووضــع إطــار عــام إلدارة 
اإللتــزام فــي البنــك للتنفيــذ فــي جميــع اإلدارات والفــروع 
ــادئ  ــذه الســتراتيجّية المب ــالد. وتعكــس ه ــي أنحــاء الب ف
والممارســات التاليــة والتــي هــي متأصلــة فــي البنــك 

ــة:- ــه المصرفي ــع فروع وجمي

· اإللتــزام  بنــص وروح القوانيــن والقواعــد والمعاييــر 	
وفروعــه  البنــك  علــى  تســري  التــي  الرقابيــة 

التابعــة. وشــركاته 
· التقّيــد بممارســة العمــال وفقــا لجميــع المعاييــر 	

والخالقيــة. والمهنيــة  الرقابيــة 
· ــا يكــون 	 ــة يكــون بموجبه ــزام قوي ــة إلت  تشــجيع ثقاف

ــك. ــي البن ــرد ف ــزام  مســؤولية كل ف اإللت
·  الحفــاظ علــى بيئــة حوكمــة شــركات قويــة فــي 	

الوقــات. جميــع 
ويواصــل البنــك في تعزيــز السياســات واإلجراءات 
والطــر المتعلقــة باإللتــزام، كمــا يتــّم الرتقــاء بمهــارات 
الموظفيــن مــن خــالل توفيــر التدريــب المســتمر والهــادف 
فــي جميــع المجــالت المتعلقــة باإللتــزام  للمتطلبــات ذات 
الصلــة بالجرائــم الماليــة. وقــد تــّم إدخــال النظمــة وأدوات 
التمتــة وفًقــاً لمقتضيــات الحاجــة وذلــك بغــرض تحســين 

معاييــر اإللتــزام  فــي كافــة إدارات وفــروع البنــك.

وظيفة•مستقلة
تشــمل•وظيفــة•اإللتــزام••فــي•بنــك•البركــة•الســوداني•مــا•

يلــي:
ــة . 1 ــة البنــك مــن مخاطــر عــدم اإللتــزام المتمثل حماي

ومخاطــر  أوالرقابيــة،  القانونيــة  المخاطــر  فــي 
نتيجــة  الماليــة  الخســائر  ومخاطــر  الســمعة، 
والماليــة،  اإلداريــة  والتجــاوزات  المخالفــات 
المعلوماتيــة،  و/أو  الماليــة  الجرائــم  ومخاطــر 
ــر  ــوة، ومخاط ــاد والرش ــال والفس ــر اإلحتي ومخاط
خــالل  مــن  وذلــك  الشــرعي،  اإللتــزام  عــدم 
الداخليــة  وسياســاته  البنــك  إلتــزام  مــن  التأكــد 
ــر  ــات والوام ــة والتعليم ــن والنظم ــع القواني لجمي
ــر والممارســات  ــي والمعايي وقواعــد الســلوك المهن
الجهــات  عــن  الصــادرة  الســليمة  المصرفيــة 
المبــادئ  ودوليــاً،  محليــاً  والرقابيــة  التنظيميــة 
والقــرارات والفتــاوى الصــادرة عــن هيئــة الفتــوى 
والرقابــة الشــرعية للبنــك و/أو الهيئــة العليــا للرقابــة 

اإللتزام•الرقابي•وحوكمة•الشركات
علــى مســتوى البنــك، يمثــل وضــع البنــك لسياســات 
الفئــات  جميــع  فــي  اإللتــزام   مخاطــر  إلدارة  البنــك 
المذكــورة أعــاله عمليــة متواصلــة، ويتــّم تعميــم هــذه 
السياســات بشــكل ممنهــج إلــى كل المســتويات. بعــد ذلــك، 
يتــّم تطويــر وتنفيــذ سياســات بمــا يتماشــى مــع المتطلبــات 
الرقابيــة. ويوجــد لــدى البنــك مدّونــة ســلوك صارمــة 

ــا. ــزام  به ــن اإللت ــع الموظفي ــى جمي ــا عل ــن دائًم يتعي

إّن الغــرض مــن مدونــة الســلوك هــو منــع أي 
ممارســة خاطئــة وتشــجيع الممارســة الخالقيــة والمعاملــة 
المنصفــة للعمــالء فــي جميــع الوقــات. وتتضمــن المدونــة 
الســوداني  البركــة  بنــك  أعضــاء  جميــع  مســؤوليات 
ومســؤوليه وموظفيــه، والذيــن يتوقــع منهــم قــراءة وفهــم 

ــا. ــادئ دائًم ــر والمب ــذه المعايي ــع ه ــم جمي ودع

كذلــك وضــع البنــك سياســة لإلبــالغ عــن المخالفــات 
ــلوك  ــن أي س ــالغ ع ــن لإلب ــمية للموظفي ــاة رس ــر قن توف
غيــر أخالقــي أو خطــأ مؤسســي. ويتــّم تشــجيع الموظفيــن 
قنــوات  خــالل  مــن  توّجســاتهم  عــن  اإلبــالغ  علــى 
اتصــال تحمــي هوياتهــم بــدون خــوف مــن النتقــام منهــم 

ــم. ــرض له أوالتع

مكافحة•غسل•األموال•ومناهضة•تمويل•اإلرهاب
يتــّم التعامــل بكامــل الحــزم مــع المخاطــر المرتبطــة 
بالجرائــم الماليــة علــى مســتوى البنــك وإداراتــه وفروعــه. 
والنظمــة  بالقوانيــن  اإللتــزام   البنــك  يحتــرم  حيــث 
المتعلقــة بمكافحــة غســل المــوال ومناهضــة تمويــل 
اإلرهــاب وبتوصيــات لجنــة بــازل وفريــق العمــل المعنــي 
بالعمليــات الماليــة، والتــي يتــّم تضمينهــا بدورهــا فــي 
سياســات مكافحــة غســل المــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي 
كل إدارات البنــك وفروعــه وشــركاته التابعــة. ويعتمــد 
االبنــك سياســات صارمــة فيمــا يتعلــق بمتطلبــات )اعــرف 
 )Know your customer KYC( عميلــك( 
والتــي تشــمل متطلبــات تفصيليــة للتعــرف علــى والتحقــق 
مــن هويــة وبيانــات العمــالء. حيــث تمنــع هــذه السياســات 
الفــروع العاملــة مــن إنشــاء أي عالقــات عمــل جديــدة مــا 
ــراف  ــع الط ــن جمي ــق م ــى والتحق ــرف عل ــّم التع ــم يت ل
ــة والتحقــق بشــكل واضــح مــن طبيعــة  المرتبطــة بالعالق

ــام بهــا.  ــع القي ــي يتوق العمــال الت

ــزي  ــودان المرك ــك الس ــات بن ــع متطلب ــًيا م وتماش
وسياســة البنــك وسياســة مجموعــة البركــة المصرفيــة 
لمكافحــة غســل المــوال، يتــّم تعييــن مســؤولين عــن 
ــي  ــا ف ــر عنه ــالغ عــن غســل المــوال وإعــداد تقاري اإلب
جميــع الدارات والفــروع التابعــة. ويتحمــل مســؤولو 
اإلبــالغ عــن غســل المــوال المســؤولية عــن ضمــان 
القوانيــن والنظمــة والسياســات ذات  اإللتــزام بجميــع 
وتمويــل  المــوال  غســل  بمكافحــة  المتعلقــة  الصلــة 
اإلرهــاب وعــن النظــر فــي أي شــكوك أو مخــاوف حــول 
أي عميــل أو معاملــة واإلبــالغ عنــه أو عنهــا للجهــة 

الرقابيــة المعنيــة.

وعلــى مســتوى البنــك فــإن إدارة اإللتــزام مســؤوله 
عــن اإلبــالغ عــن أي إشــتباه فــي غســل المــوال تشــمل 
مســؤولياتها أيضــاً صياغــة وإصــدار وتنفيــذ اســتراتيجّيات 
ــك  ــي البن ــدة ف ــوال للمعتم وسياســات مكافحــة غســل الم
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ــى  ــب عل ــى التدري ــى أســاس مســتمر، واإلشــراف عل عل
المعنييــن  الموظفيــن  لجميــع  المــوال  مكافحــة غســل 
للحوكمــة  اإلدارة  مجلــس  لجنــة  إلــى  تقاريــر  ورفــع 
واإللتــزام وإلــى المجلــس حــول المــور المهمــة المتعلقــة 

ــوال. بغســل الم

العقوبات•الدولية
نظــًرا لألعــداد المتزايــدة مــن العقوبــات المفروضــة 
يعــد  والدوليــة،  المحليــة  الرقابيــة  الهيئــات  قبــل  مــن 
التــي  الرئيســية  التحّديــات  أحــد  بالعقوبــات  اإللتــزام 
تواجههــا البنــوك وخاصــة تلــك التــي تعمــل فــي أو عبــر 
مناطــق جغرافيــة مختلفــة. إّن مخالفــة العقوبــات تعــرض 
البنــوك إلــى مخاطــر رقابيــة ومخاطــر ســمعة ومخاطــر 
ــد  ــة. لق ــك احتمــالت الخســائر المالي ــي ذل ــة بمــا ف تجاري
باتــت مخاطــر العقوبــات إحــدى أهــم المخاطــر التــي 
ــا بدليــل العــدد الكبيــر مــن القضايــا  تواجــه البنــوك عالمًي

ــت. ــي فرض ــة الت ــات الضخم ــجلة والغرام المس

ونظــًرا لدرايتنــا بهــذه المخاطــر، وضــع البنــك 
اســتراتيجية وسياســة إلدارة مخاطــر العقوبــات علــى 
مســتوى البنــك وطبّقتهــا فــي جميــع إدارتــه وفروعــه 
التابعــة. حيــث يعمــل البنــك علــى رفــع مســتوى الوعــي 
لــدى منتســبيه بأهميــة اإللتــزام للعقوبــات وتســتثمر أكثــر 
فــي أنظمــة الفحص المالئمــة إلدارة المخاطــر ذات الصلة 
ــة  ــق سياس ــك ُتطبَّ ــا. كذل ــد منه ــة والح ــات الدولي بالعقوب
ــع الدارات  ــد جمي ــى صعي ــات عل ــك خاصــة بالعقوب البن
والفــروع لضمــان وجــود معاييــر موحــدة لإللتــزام بكافــة 
ــة  ــر ذات الصلــة بالعقوبــات. حيــث تضــع سياس الوام
العقوبــات هــذه قيــوًدا ومحاذيــر مختلفــة تتعلــق بالعمــالء 
ــات،  ــي تخضــع للعقوب ــن يخضعــون والمعامــالت الت الذي
ــي  ــة الت ــات الصارم ــود المتطلب ــا تتعــدى هــذه القي وأحياًن
تنــص عليهــا القوانيــن المعمــول بهــا وذلــك لغــرض 

ــه. ــك ومكانت ــة ســمعة البن ــان حماي ضم

FAT- ــة ــابات•األجنبي ــي•للحس ــال•الضريب ــون•االمتث  قان
ــد ــالغ•الموّح ــار•اإلب CA ومعي

ــع  ــي جمي ــة ف ــز الشــفافية الضريبي ــى تعزي ســعًيا إل
أنحــاء العالــم، ســنَّت الوليــات المتحــدة المريكيــة ودول 
منظمــة التعــاون القتصــادي والتنميــة تشــريًعا واســع 
ــذا  ــب ه ــالغ، وبموج ــي واإلب ــال الضريب ــاق لالمتث النط
التشــريع ينبغــي علــى البنــوك والمؤسســات الماليــة تحديــد 
المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة بالشــخاص الخاضعيــن 
للضرائــب وإبالغهــا للســلطات الضريبيــة فــي أوطانهــم.

وقــد ُطرحــت متطلبــات قانــون المتثــال الضريبــي 
للحســابات الجنبيــة )فاتــكا(FATCA منــذ بضعــة أعــوام 
مــن أجــل منــع التهــرب الضريبــي للمواطنيــن والمقيميــن 
لذلــك،  واســتجابًة  المريكيــة.  المتحــدة  بالوليــات 
ــى  ــال الضريب ــون اإلمتث ــق قان ــل تطبي ــك دلي ــع البن وض
فاتــكا   )FATCA( المريكــى  الخارجيــة  للحســابات 
ــق  ــه. أنف ــك بأكمل ــد البن ــى صعي ــه عل ــه لتطبيق ــاص ب خ
ــب  ــة وتدري ــين النظم ــة لتحس ــتثمارات ضخم ــك اس البن
المتطلبــات بشــكل صحيــح  موظفيــه لضمــان تطبيــق 
ومالئــم. وهكــذا فقــد تــّم حالًيــا تطبيــق قانــون فاتــكا بشــكل 
ــوم  ــه يق ــك، وعلي ــروع البن ــع إدارات وف ــي جمي ــل ف كام
بنــك البركــة الســوداني بإبــالغ الســلطات بالمعلومــات 

ــددة. ــخ المح ــا للتواري ــة وفًق المطلوب

وفــي ضــوء إطــار فاتــكا الــذي تــّم وضعــه وتطبيقــه 
فــي وقــت ســابق، فقــد تــّم تنفيــذ معيــار اإلبــالغ الموّحــد 
ــة  ــك البرك ــروع بن ــي كل إدارات وف بســهولة وسالســة ف
الســوداني وشــركاته التابعــة، وفــي مجموعــة البركــة 
المصرفيــة ووحداتهــا. ونتيجــة لذلــك، فــإن جميــع أعضــاء 
بنــك البركــة الســوداني علــى أتــّم الســتعداد حالًيــا لتبــادل 
المعلومــات المتعلقــة بالمقيميــن الخاضعيــن للضرائــب 
فــي جميــع الــدول المشــاركة فــي هــذا المعيــار. كمــا يتــّم 
اإلبــالغ عــن الشــخاص ذوي الصلــة وفًقــاً للتواريــخ 

المحــددة.

سياسة•اإلفصاح•بالبنك:
ــة  ــك البرك تهــدف اســتراتيجية التصــال لبن
ــك فــي  ــى تحقيــق هــدف البن ــى المســاعدة عل الســودان إل
جعــل الســوق المالــي دائًمــا علــى إطــالع علــى المعلومات 
الجوهريــة. إن تواصــل البنــك مــع الســوق يحقــق اإللتــزام 
لتوجيهــات بنــك الســودان المركــزي، ومعاييــر اإلفصــاح 
المحــددة فــي اللوائــح المنظمــة ســوق الخرطــوم لــألوراق 

الماليــة وســلطة تنظيــم أســوق المــال.

وتعــّرف المعلومــات الجوهريــة بأنهــا أي 
معلومــات، ســواًء كانــت ماليــة أوغيــر ماليــة، تتعلــق 
بأعمــال وشــؤون البنــك أوأي مــن فروعــه تــؤدي أو 
يتوقــع لهــا بشــكل معقــول أن تــؤدي إلــى حــدوث تغييــر 
ــي  ــر عل ــك والتأثي ــهم البن ــوق لس ــعر الس ــي س ــر ف كبي
بأســهم  أوالحتفــاظ  أوالشــراء  بالبيــع  قرارالمســتثمر 
البنــك فــي الســوق أو تؤثــر علــي قرارالمســتثمر بتغييــر 
قــرار الدخــول فــي معاملــة أو المتنــاع عــن الدخــول فــي 
ــه. وتشــمل  ــة ل ــه التابع ــك أوأحــد فروع ــع البن ــة م معامل
المعلومــات الجوهريــة، ولكــن ل تقتصــر علــى الحقائــق 
ــال  ــق بأعم ــي تتعل ــة الت ــرات الجوهري ــة أوالتغي الجوهري
ــات  ــع المعلوم ــن جمي ــك ككل. والكشــف ع ــؤون البن وش
)الربعيــة(  الفصليــة  الماليــة  بياناتهــا  فــي  المطلوبــة 
ــّم  ــي يت ــة الت ــنوية المدقق ــة الس ــا المالي ــة وبياناته المراجع
نشــرها، وكذلــك أي معلومــات أخــرى ذات صلــة يتــّم 

ــر. ــت آلخ ــن وق ــة م ــات الرقابي ــل الجه ــن قب ــا م طلبه

ــه شــركة مســاهمة  ــك البركــة الســوداني بوصف وبن
ــوم  ــوق الخرط ــح س ــي لوائ ــة ف ــدودة ومدرج ــة مح عام
نشــر  متطلبــات  بجميــع  تلتــزم  الماليــة،  لــألوراق 
المطلــوب،  الوقــت  فــي  للســوق  الدوريــة  المعلومــات 
وفًقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي التوجيهــات واللوائــح 

التنظيميــة للســوق فــي هــذا الصــدد.

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســوف يقــوم البنــك باإلفصــاح 
ــة  ــات الجوهري ــع المعلوم ــن جمي ــع ع ــاق واس ــى نط عل
ونشــرها لعمــوم الجمهــور فــور علمهــا بالظــروف أو 
ــة  ــي تكمــن وراء هــذه المعلومــات الجوهري الحــداث الت
ــس اإلدارة أواإلدارة  ــل مجل ــن قب ــرار م ــاذ ق ــد اتخ أوعن
التنفيذّيــة للبنــك بتنفيــذ تغييــر جوهــري، كمــا أن أعضــاء 
ــه  ــالن وج ــن إع ــاح ع ــن بالفص ــس الدارة ملتزمي مجل
المصلحــة فــي اي بنــد أو موضــوع مــن موضوعــات 
أجنــدة الجتمــاع مــن إجتماعــات المجلــس أو اللجــان 

ــات. ــذه الموضوع ــة ه ــة مناقش ــل بداي ــة( قب )الدائم

األحكام•التنظيمية
يلتــزم البنــك بجميــع المتطلبــات الرقابيــة التــي 

تحكــم عمــل البنــوك اإلســالمية ويصدرهــا بنــك الســودان 
المركــزي. وتشــمل هــذه المطلبــات، ضمــن أمــور أخــرى، 
القواعــد التنظيميــة التــي تحكــم كفايــة رأس المــال للبنــك، 
الســيولة  وإدارة  المخاطــر،  وإدارة  الصــول  وجــودة 

ــركات. ــة الش ــوال، وحوكم والم

وبصفتــه الجهــة المشــرفة علــى البنــك، يحــدد بنــك 
الســودان المركــزي ويراقــب متطلبــات كفايــة رأس المــال 
للبنــك علــى مســتوى الميزانيــة الموحــدة وغيــر الموحــدة 

لمجموعــة البنــك والشــركات التابعــة.

مراقبة•األداء•المالي
ــى رصــد  ــك عــدة إجــراءات تســاعد عل ــق البن يطب
ــّم وضــع  ــى مســتوى العــام. كمــا ت ــة نشــاطاته عل ومراقب
إجــراءات متكاملــة وذات فاعليــة عاليــة لتوحيــد البيانــات 
ــم  ــك بتقدي ــوم البن ــذه اإلجــراءات يق ــة، وبموجــب ه المالي
ــبة  ــر المحاس ــع معايي ــق م ــة تتواف ــة بصيغ ــه المالي بيانات
اإلســالمية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمؤسســات الماليــة اإلســالمية ومــع المعاييــر الدوليــة 

 .)IFRS ( إلعــداد التقاريــر الماليــة

 يقــوم البنــك بإعتبــارة أحــد وحــدات مجموعــة 
ــى  ــر شــهرية إل ــع تقاري ــة )ABG( برف ــة المصرفي البرك
ــا  ــل أدائه ــن تفاصي ــة تتضم ــي للمجموع ــز الرئيس المرك
المعتمــدة،  التقديريــة  الموازنــات  مــع  مقارنــة  المالــي 
ــة(، وتصــدر  ــة )الربعي ــه المالي ــي إرســال بينات ــة ال اضاف

ــة.  ــدة للمجموع ــة موح ــج مالي ــا نتائ به

معامالت•األطراف•ذات•الصلة
ُتســّمى المعامــالت التــي تتــّم مــع الشــخاص    
أو الكيانــات المرتبطــة بالبنــك »معامــالت الطــراف ذات 
الصلــة«، بمــا فــي ذلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة وحاملــي 
الســهم. ويتعامــل البنــك مــع جميــع هــذه المعامــالت علــى 
أســاس تجــاري بحــت، وعــالوًة علــى ذلــك تتطلــب هــذه 
المعامــالت موافقــة محــددة مــن مجلــس اإلدارة. كمــا 
يمتنــع عضــو مجلــس اإلدارة عــن التصويــت إذا كانــت لــه 

ــه.  ــّم التصويــت علي ــذي يت مصلحــة فــي الموضــوع ال

مدّونة•السلوك•واألخالقيات•المهنية
إعتمــد بنــك البركــة الســوداني سياســة داخليــة أقّرهــا 
مجلــس اإلدارة خاصــة بتوظيــف أفراد الســرة المباشــرين 
السياســة  وتحظــر  للموظفيــن.  اآلخريــن  أوالقــارب 
التوظيــف والنتقــالت الداخليــة، حيــث ينطبــق ذلــك، 
لقــارب الدرجــة الولــى والثانيــة. ومــع هــذا، تســمح 
السياســة بتوظيــف القــارب مــن الدرجــة الثالثــة والرابعــة 
فــي وظائــف ل تنطــوي علــى وجــود تضــارب فعلــي 
أومحتمــل أو متصــور للمصالــح، أو فرصــة للتواطــؤ. 
إَن إدارة تنميــة المــوارد البشــرية وإدارة التدقيــق الداخلــي 
المحتملــة  الطلبــات  مراجعــة  عــن  المســؤولتان  همــا 
للتوظيــف للتحقــق مــن إمكانيــة أن يكــون هنــاك تضــارب 
فعلــي أومحتمــل فــي المصالــح كمــا تحــِدد ذلــك سياســات 

ــك. البن

سياسة•المكافآت•
يحــدد نهــج البنــك الــذي يقــوم علــى المكافــآت 
اإلجماليــة، والــذي يشــمل سياســة المكافــآت المتغيــرة، 
سياســة البنــك فيمــا يتعلــق بمكافــآت أعضــاء مجلــس 
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اإلدارة واإلدارة التنفيذّيــة العليــا والعوامــل الرئيســية التــي 
تؤخــذ فــي العتبــار عنــد وضــع هــذه السياســة مــن خــالل 
ــة  ــزام بالنظم ــى اللت ــك إل ــآت ، يهــدف البن إطــار المكاف
ــآت الصــادرة عــن  ــة بالممارســات الســليمة للمكاف المتعلق

ــزي. ــودان المرك ــك الس بن

كمــا أن للمجلــس سياســة مجــازة مــن المجلــس وهــي 
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــآت أعض ــات ومكاف ــة مخصص سياس

واللجــان التابعــة للمجلــس.

مكافأة•مجلس•اإلدارة
تحــدد مكافــأة مجلــس إدارة البنــك وفقــاً لحــكام 
المــادة ٥٦ الفقــرة )د( مــن النظــام الساســي للبنــك . 
المســاهمين  لموافقــة  اإلدارة  مجلــس  مكافــأة  وتخضــع 
الحاضريــن فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العادي الســنوي. 

المكافآت•المتغيرة•للموظفين
ــاً  ــل أساس ــالداء وتتمث ــرة ب ــأة المتغي ــط المكاف ترتب
فــي منــح مكافــأة ســنوية عــن الداء. وكجــزء مــن المكافــأة 
المتغيــرة لموظفينــا، تكافــئ هــذه المكافأة الســنوية الموظف 
علــى إنجــاز الهــداف التشــغيلية والماليــة الموضوعــة فــي 
كل ســنة، وعلــى الداء الفــردي للموظــف فــي تحقيــق تلــك 
الهــداف ومســاهمته فــي تحقيــق الغــراض اإلســتراتيجية 

للبنــك.

ــن  ــه م ــاً علي ــاً موافق ــاراً عام ــك إط ــد البن ــد اعتم لق
ــأة  ــن المكاف ــط شــفاف بي ــر رب ــس اإلدارة لتطوي ــل مجل قب
ــى أســاس  ــم اإلطــار عل ــّم تصمي ــد ت المتغيــرة والداء. وق
تحقيــق أداء مالــي مــرِض وأيضــاً تحقيــق الهــداف غيــر 
الماليــة الخــرى والــذي ســيؤدي، بافتــراض تســاوي 

ــتهدفة  ــأة المس ــلّة المكاف ــق س ــى خل ــرى، إل ــور الخ الم
للموظفيــن، قبــل النظــر فــي تخصيــص المكافــآت إلدارات 

ــكّل موظــف. ــال ول العم
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ة ل القوا ال
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ل  رك ال ة ال

نائب رئيس مجلس إالدارة     عضو مجلس إالدارة المدير العام                                                             

ب الر   س برا  ي  ال د  الر  ب الر 

2020يالموجودات
ن السوداني  ال

2019
ن السوداني ال

 4,337,254,255  13,348,061,250 4النقد•وما•في•حكمه

 5,909,978,495  12,143,271,916 5صافي•ذمم•البيوع•المؤجلة

 404,277,656  491,733,430 6إستثمارات•في•أوراق•مالية•متاحة•للبيع•

 1,296,164,500  1,308,897,634 7إستثمارات•في•أوراق•مالية•محتفظ•بها•حتى•تاريخ•االستحقاق

 428,661,991  420,268,929 8صافي•التمويل•بالمشاركة•

 1,009,596,356  1,712,950,665 9صافي•التمويالت•واألستثمارات•االخرى•

 2,477,956  602,325 10صافي•التمويل•لالجارة•المنتهية•بالتمليك

 539,645,433  1,008,975,936 11موجودات•المرابحات

 867,918,706  950,333,654 12صافي•الموجودات•الثابتة

 32,132,576  34,183,573 13المساهمات•في•الشركات•التابعة•والزميلة•واخرى

 1,128,660,317  6,649,945,143 14صافي•الموجودات•االخري

 19,831,863  56,725,106 15التحسينات•في•المباني•المستأجرة

 15,976,600,104  38,125,949,560 اجمالي•الموجودات

المطلوبات•وحسابات•االستثمار•المطلقة•وحقوق•الملكية

المطلوبات

 7,008,896,155  24,612,839,133 16حسابات•العمالء•الجارية•واالدخارية

 2,023,406,195  4,105,986,570 17المطلوبات•األخرى

 74,622,926  660,494,861 18المخصصات

 29,379,320,564  9,106,925,276 

 5,232,866,397  5,565,668,181 19حقوق•أصحاب•حسابات•االستثمارات•المطلقة

 586,462,500  716,787,500 20القروض•المساندة

حقوق•الملكية

 287,039,835  414,436,115 2/21راس•المال

 267,833,720  1,312,085,696 األرباح•المبقاة

 495,472,377  737,651,504 22اإلحتياطيات

 1,050,345,932  2,464,173,315 اجمالي•حقوق•الملكية

 15,976,600,104  38,125,949,560 اجمالي•المطلوبات•وحسابات•االستثمار•المطلقة•وحقوق•الملكية

 652,407,449  2,105,329,313 36الحسابات•النظامية

بنك البركة السودان
لي رك ال ة ال

بر 2020  ي 31 ديس ك 
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نائب رئيس مجلس إالدارة     عضو مجلس إالدارة المدير العام                                                             

ب الر   س برا  ي  ال د  الر  ب الر 

2020يالدخل
ن السوداني  ال

2019
ن السوداني ال

 813,271,956  1,356,999,386 23الدخل•من•ذمم•البيوع•المؤجلة

 280,284  125,847 24الدخل•من•االجارة

 413,452,239  411,707,422 25الدخل•من•االستثمارات

 1,768,832,655  1,227,004,479 

 (423,447,867) (729,158,241)26ناقصاً:•العائد•على•حسابات•اإلستثمار•المطلقة

 803,556,612  1,039,674,413 صافي•الدخل•من•البيوع•المؤجلة•واإلستثمارات

 96,093,803  1,050,200,945 27إيرادات•وعموالت•الخدمات•المصرفية

 26,645,586  991,047,521 28االيرادات•االخري

 131,753,166  100,796,389 29مكاسب•إعادة•تقييم•العمالت•االجنبية

 2,142,044,855  254,492,555 

 1,058,049,167  3,181,719,268 اجمالي•الدخل•التشغيلي

المصروفات

 280,384,002  674,739,586 30مصروفات•العنصر•البشري

 42,532,885  52,856,064 31االهالكات•واالطفاءات•

 7,500  106,000 32غرامات•بنك•السودان•المركزى•

 270,644,149  435,890,307 33المصروفات•العمومية•واالدارية

 (34,701,703) 54,844,843 34مخصصات•مخاطر•التمويل•واالستثمار

 558,866,833  1,218,436,799 اجمالي•المصروفات

 499,182,334  1,963,282,469 صافي•الدخل•للسنة•قبل•الضرائب•والزكاة

 (6,333,647) (46,571,105)47الزكاة

 (49,154,780) (502,883,981)48ضريبة•أرباح•األعمال

 443,693,907  1,413,827,383 صافي•الربح•للعام

 5.41  17.24 37العائد•على•السهم

بنك البركة السودان
ة ال

بر2020 ي 31 ديس

ة ال
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ة قو ال ر   ة الت

بنك البركة السودان
ة قو ال ي  را  ة الت

بر2020 ي31 ديس ة  نت سنة ال ل

ي ا الاي ت ا
نوني الق

ق  د   ا
بتة ودا ال و ال

ي  ت
ق  د 
ا  ت ا

د  ت ا ا
ق ال 

ة نب ا
بق ب ال ليا ا

ن السوداني ن السودانيال ن السودانيال ن السودانيال ن السودانيال ن السودانيال ن السودانيال ال

 1,050,345,932  267,833,720  318,757,607  21,213,219  21,180,689  134,320,862  287,039,835 الرصيد•في•1•يناير2020

 -  (127,396,280) -  -  -  -  127,396,280 2/21زيادة•رأس•المال

 1,413,827,383  1,413,827,383  -  -  -  -  - صافي•ارباح•العام

المحول•الي•احتياطى•اعادة•تقييم•العمالت•
 -  (100,796,389) 100,796,389  -  -  -  - 22االجنبية

 -  (141,382,738) -  -  -  141,382,738  - 22المحول•الي•االحتياطي•القانوني

 2,464,173,315  1,312,085,696  419,553,996  21,213,219  21,180,689  275,703,600  414,436,115 الرصيد•في•31•ديسمبر2020

22 22 22 22 21/ 2اإليضاحات

 740,705,566  167,829,108  187,004,441  21,213,219  21,180,689  89,951,471  253,526,638 الرصيد•في•1•يناير2019

 -  (33,513,197) -  -  -  -  33,513,197 2/21زيادة•رأس•المال

 443,693,907  443,693,907  -  -  -  -  - صافي•ارباح•العام

المحول•الي•احتياطى•اعادة•تقييم•العمالت•
 -  (131,753,166) 131,753,166  -  -  -  - 22االجنبية

 -  (44,369,391) -  -  -  44,369,391  - 22المحول•الي•االحتياطي•القانوني

 (134,053,541) (134,053,541) -  -  -  -  - توزيعات•االرباح•النقدية•عن•العام•2018 

 1,050,345,932  267,833,720  318,757,607  21,213,219  21,180,689  134,320,862  287,039,835 الرصيد•في•31•ديسمبر2019

22 22 22 22 21/ 2اإليضاحات
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بنك البركة السوداني
ية ق النق ة الت

بر 2020  ي31 ديس ة  نت سنة ال ل

2020التدفقات•النقدية•من•العمليات
ن السوداني  ال

2019
ن السوداني ال

 443,693,907  1,413,827,383 صافي•الدخل

تسوية•صافي•الدخل•مع•صافي•زيادة•النقد•الناتج•من•العمليات:-

 (5,016,001) (879,841)مكاسب•بيع•الموجودات•الثابتة

 42,532,885  52,856,064 االهالكات•واالطفآت

 423,447,867  729,158,241 عائد•أصحاب•حسابات•االستثمار•المطلقة

 6,333,647  46,571,105 الزكاة

 49,154,780  502,883,981 ضريبة•أرباح•اعمال

 (34,701,703) 54,844,843 مخصصات•مخاطر•التمويل•واالستثمار

 (37,819,265) 36,416,849 المخصصات•االخرى

 887,626,117  2,835,678,625 صافي•التدفقات•النقدية•من•العمليات

التدفقات•النقدية•من•االستثمار:-

 (3,133,231,077) (6,757,192,446)ذمم•البيوع•المؤجلة

 (128,931,351) 8,409,240 التمويل•بالمشاركة

 1,115,007  (87,455,774)إستثمارات•في•أوراق•مالية•متاحة•للبيع•

 (405,573,000) (12,733,134)إستثمارات•في•أوراق•مالية•محتفظ•بها•حتى•تاريخ•االستحقاق

 3,921,688  1,875,631 صافي•التمويل•لالجارة•المنتهية•بالتمليك

 (18,823,643) (37,705,677)التحسينات•في•المباني•المستأجرة

 (521,003,240) (703,354,309)صافي•التمويالت•واألستثمارات•االخرى•

 (202,794,202) (133,871,235)الموجودات•الثابتة

 (658,000) (2,050,997)المساهمات•في•الشركات•التابعة•والزميلة•واخرى

 (4,405,977,818) (7,724,078,702)صافى•التدفقات•النقدية•)المستخدم•فى(•االستثمار

التدفقات•النقدية•من••التمويل•:-

 (874,534,836) (5,521,284,826)الموجودات•االخرى

 2,884,527,233  17,603,942,979 حسابات•العمالء•الجارية•واالدخارية

 263,678,349  2,082,580,375 المطلوبات•األخرى

 2,903,942,270  (396,356,457)حسابات•االستثمار•المطلقة

 (32,581,900) 130,325,000 القروض•المساندة

 33,513,197  127,396,280 رأس•المال•

 176,122,557  242,179,127 االحتياطيات

 (343,689,295) (369,575,407)توزيعات•ارباح•نقدية

 5,010,977,575  13,899,207,071 صافي•التدفقات•النقدية•من••التمويل

 1,492,625,874  9,010,806,995 الزيادة•فى•النقد•ومافى•حكمه

 2,844,628,381  4,337,254,255 النقد•ومافى•حكمه•فى•بداية•السنة•

 4,337,254,255  13,348,061,250 النقد•ومافى•حكمه•فى•نهاية•السنة•

ية  ق النق ة الت
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ق ا ال ت ي ا را  ة الت

بنك البركة السودان
ق ا ال ت ي ا را  ة الت
بر2020 ي 31 ديس ة  نت سنة ال ل

2020إيضاح
ن السوداني  ال

2019
ن السوداني ال

شهادات•المشاركة•الحكومة•)شهامة(

 590,000  590,000 عدد•الوحدات•اإلستثمارية•في•بداية•العام•

 295,000,000  295,000,000 رصيد•االستثمارات•في•1•يناير2020

 -  267,456,875 رصيد•اإليداعات•خالل•العام

 -  - رصيد•المسحوبات•خالل•العام

45قيمة•الوحدات•االستثمارية•في•نهاية•العام
 562,456,875  295,000,000 

 590,000  1,124,914 عدد•الوحدات•االستثمارية•في•31•ديسمبر2020

تشكل•االيضاحات•المرفقة•من•1••الى•48••جزء•ال•يتجزأ•من•هذه•القوائم
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 البركة
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االردن

السعودية

البحرين

مصر

السودان

جنوب•افريقيا

اندونيسيا

سوريا

تركيا

تونس

المغرب

الجزائر

ليبيا

لبنان

باكستان
العراق

ة ر ة البركة ال و
األنتشار•الجغرافى•لفروع•المجموعة
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ة ر ة البركة ال و
ر د ال الب نة الت ا البنك

105 االردن 1978 البنك•االسالمى•االردنى

32 مصر 1980 بنك•البركة•مصر

37 تونس 1983 بنك•البركة•تونس

29 السودان 1984 بنك•البركة•السودان

8 البحرين 1984 بنك•البركة•االسالمى•-•البحرين

230 تركيا 1985 بنك•البركة•التركى•للمشاركات

32 جنوب•افريقيا 1989 بنك•البركة•المحدود•–•جنوب•افريقيا

31 الجزائر 1991 بنك•البركة•الجزائر

6 لبنان 1991 بنك•البركة•لبنان

السعودية 2007 اتقان•كابيتال

اندونيسيا 2008 بنك•البركة•–اندونيسيا-مكتب•تمثيلى

13 سوريا 2009 بنك•البركة•-•سوريا

191 باكستان 2010 بنك•البركة•–باكستان-المحدود

ليبيا 2011 بنك•البركة-•ليبيا-مكتب•تمثيلى

4 المغرب 2017 بنك•التمويل•واألنماء•–•المغرب•

1 العراق 2011 بنك•البركة•–•العراق
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بنك البركة السوداني
فروع البنك

ر نيالا ال تر ل البري ا

     0187112200burg-branch@albaraka.com.sdالبرج••)الفرع•الرئيس(1

0187112290bahri-branch@albaraka.com.sdالخرطوم•بحري2

 0187112230sougarabi-branch@albaraka.com.sdالسوق•العربي3

0187112260omdurman-branch@albaraka.com.sdأمدرمان•4

0187112500khartoumjanoub-branch@albaraka.com.sdالخرطوم•جنوب•5

0187112530mogbranch@albaraka.com.sdالمغتربين•6

 0187112382souklibya-branch@albaraka.com.sdسوق•ليبيا•7

 0187112320sagana-branch@albaraka.com.sdالسجانة8

 0187112350hirafeen-branch@albaraka.com.sdالحرفيين9

 0187112920amarat-branch@albaraka.com.sdالعمارات10

 0187112413zahraa-branch@albaraka.com.sdالزهراء11

 0187112860portsudan-branch@albaraka.com.sdبورتسودان12

 0187112470garry-branch@albaraka.com.sdقري13

 0187112560soukmahali-branch@albarak.com.sdالسوق•المحلي14

 0187112830gadarif-branch@albaraka.com.sdالقضارف15

 0187112950medani-branch@albaraka.com.sdمدني16

 0187112563hasaheisa-branch@albaraka.com.sdالحصاحيصا17

 0187112650hagabdalla-branch@albaraka.com.sdالحاج•عبدهللا18

 0187112440elobeid-branch@albaraka.com.sdاألبيض19

 0187112804nyala-branch@albaraka.com.sdنياال20

 0187112680sinnar-branch@albaraka.com.sdسنار21

 0187112890dongola-branch@albaraka.com.sdدنقال22

 0187112710damazeen-branch@albaraka.com.sdالدمازين23

 0187112770kosti-branch@albaraka.com.sdكوستي24

 0187112740rabak-branch@albaraka.com.sdربك25

 0187112950omdurman_market@albaraka.com.sdاسواق•امدرمان•الكبرى26

 0187112981alsteen-branch@albaraka.com.sdفرع•الستين27

0187112300alwadi-branch@albraka.com.sdفرع•شارع•الوادى•28

0187112310abuhamad@albaraka.com.sdفرع•ابوحمد•29
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البنوك المراسلة

مملكة البحرين - المنامة بنك•البركة•االسالمى

تركيا - اسطنبول بنك•البركة•تركيا

جمهورية مصر العربية - القاهرة بنك•البركة•مصر

المملكة العربية السعودية – الرياض  مؤسسة•الراحجى•المصرفية•

لبنان - بيروت بنك•البركة•لبنان

المارات العربية المتحدة - ابوظبي بنك•ابوظبي•االسالمي

جمهورية مصر العربية – القاهرة البنك•العربي•االفريقي•الدولي

جمهورية مصر العربية – القاهرة البنك•االهلي•المصري

المارات العربية المتحدة - ابوظبي بنك•النيلين•-•ابوظبي

اثيوبيا – اديس ابابا البنك•التجارى•االثيوبي•

بنك البركة السوداني


