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االجتمـاع العـام السنـــوي العـــادي
رقم 86 لمساهـمي بنك الخرطوم
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برنامج أعمال اجتماعي الجمعية العمـومية 
العـــادي رقـم 86 وفــوق العـــادي رقــم 87
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البرنامج:
التأكد من صحة اكتمال النصاب وافتتاح الجلسة األولى.

جدول األعمال لالجتماع العام العادي:
1.   إجازة جدول أعمال االجتماع العام العادي رقم )86(. 

2.  تقرير مجلس اإلدارة عن سير أعمال البنك واألداء للعام 2021.
3.  تقرير المراجع  الخارجي عن الحسابات الختامية.

4. تقرير الرقابة الشرعية.
5. تقرير المراجع القانوني عن المخالفات واالختالسات وتقرير المستشار القانوني .

6. المصادقة على وإقرار تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية والحسابات الختامية  للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7.  مناقشة واعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح أسهم على المساهمين بنسبة 100% كل حسب مساهمته شريطة موافقة 

      الجمعية العمومية فوق العادية على زيادة رأس مال البنك وشريطة موافقة بنك السودان المركزي على توزيع أرباح أسهم على المساهمين .  
8. مناقشة واعتماد توصية مجلس اإلدارة بمنح مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.

9.  تكملة عضوية مجلس اإلدارة للدورة الحالية 2023-2021.
10. تخويل مجلس اإلدارة لتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.

11. إغالق جلسة االجتماع العام العادي رقم 86.

إعادة التأكيد على صحة اكتمال النصاب وإفتتاح الجلسة الثانية.
جدول األعمال لالجتماع العام فوق العادي:

1.   إجازة جدول أعمال االجتماع العام فوق العادي رقم )87(.
2.  تعديل تعريف القرار غير العادي الوارد في المادة )3( من الئحة التأسيس .  

3.  الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال البنك من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
4.  إغالق جلسة االجتماع العام فوق العادي رقم 87.
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3. الموافقـــة على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأســـمال البنك مـــن 2 مليار جنيه 
إلـــى 5 مليارات جنيه.

  
يرجى من السادة المساهمين مراعاة اآلتي:

< على المســـاهمين الذين يرغبون في انتداب وكالء عنهـــم لحضور االجتماعين 
المذكوريـــن اســـتيفاء إجـــراءات الوكالـــة الخاصة علـــى أن يـــودع التوكيل لدى 

ســـكرتير مجلـــس اإلدارة قبل 72 ســـاعة من تاريخ عقـــد االجتماعين .
< يحق للشـــركات والهيئـــات والمؤسســـات المســـجلة وفق قانون الشـــركات 
لسنة 2015 والمؤسســـات العامة المســـاهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب 

ومختـــوم بختمها لتخويل مـــن تفوضه لحضـــور االجتماعين.
< علـــى المســـاهمين الذين يرغبون في االطـــالع على القوائـــم المالية مراجعة 
مكاتـــب أمانـــة مجلـــس اإلدارة بالخرطـــوم، مبانـــي واحـــة الخرطـــوم الطابق 
http://www. :الثالـــث مكتـــب رقـــم »305« أو عبر الموقـــع اإللكترونـــي للبنـــك
bankofkhartoum.com  أو اإلتصـــال علـــى األرقـــام التاليـــة: 249156661081+ /
  shares.dept@bok.sd 249156661109+  أو إرسال طلب على البريد اإللكتروني

< الرجـــاء مـــن المســـاهمين أو الـــوكالء إبـــراز بطاقـــات الدخول للســـماح لهم 
بدخـــول القاعـــة لحضـــور اإلجتماعين. 

< ُيرجى من الســـادة المســـاهمين والوكالء المفوضين التفضـــل بالحضور قبل 
وقـــت كاف من الزمـــن المحدد لبدء أعمـــال االجتماعين وذلـــك لتكملة إجراءات 

الدخول إلـــى االجتماعين.
< علـــى الســـادة الراغبين بحضـــور االجتماعيـــن االلتـــزام بارتـــداء الكمامة طيلة 

فتـــرة االجتماعين وااللتـــزام بالتباعـــد االجتماعي.

< يعتبـــر هـــذا اإلعـــالن بمثابـــة دعـــوة لجميـــع المســـاهمين أو مندوبيهـــم أو 
المذكوريـــن. االجتماعيـــن  لحضـــور  المعتمديـــن  وكالئهـــم 

أمين مجلس اإلدارة

يتشـــرف مجلس إدارة بنك الخرطـــوم بدعوة جميع المســـاهمين لحضور 
االجتمـــاع العام العـــادي الســـنوي الســـادس والثمانون، ويليـــه االجتماع 
العـــام فـــوق العادي الســـابع والثمانـــون للمســـاهمين وذلك فـــي تمام 
الســـاعة الحادية عشـــر صباحًا والواحدة بعد الظهر على التوالي بتوقيت 
الســـودان يوم اإلثنين الــــموافق الرابع من يوليو2022م بقاعة الصــــــداقة 

بالخرطوم. 

جدول أعمال االجتماع العام العادي رقم )86(:
التوقيت: الساعة الحادية عشر صباحًا

1. إجازة جدول أعمال االجتماع العام العادي رقم )86(. 
2. تقرير مجلس اإلدارة عن سير أعمال البنك واألداء للعام 2021.

3.تقرير المراجع الخارجي عن الحسابات الختامية.
4. تقرير الرقابة الشرعية.

5. تقريـــر المراجـــع القانوني عـــن المخالفات واالختالســـات وتقرير المستشـــار 
ني. نو لقا ا

6. المصادقـــة على وإقـــرار تقرير مجلـــس اإلدارة والقوائم المالية والحســـابات 
الختاميـــة للبنك عن الســـنة الماليـــة المنتهية فـــي 2021/12/31.

مناقشـــة واعتمـــاد توصيـــة مجلـــس اإلدارة بتوزيـــع أربـــاح أســـهم علـــى    .7
المســـاهمين بنســـبة 100% كل حسب مســـاهمته شـــريطة موافقة الجمعية     
العموميـــة فوق العاديـــة على زيـــادة رأس مال البنـــك وشـــريطة موافقة بنك 

الســـودان المركزي علـــى توزيـــع أرباح أســـهم على المســـاهمين .
8. مناقشـــة واعتماد توصية مجلس اإلدارة بمنـــح مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 

عن العام المالي المنتهـــي في 2021/12/31.

جدول أعمال االجتماع العام فوق العادي رقم )87(:
التوقيت: الساعة الواحدة ظهرًا

1. إجازة جدول أعمال االجتماع العام فوق العادي رقم 87.
2. تعديل تعريف القرار غير العادي الوارد في المادة )3( من الئحة التأسيس.
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تقرير مجلس إدارة بنك الخـرطوم
لالجتمـاع العــام العـــادي رقم 86
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خـطـاب مجلس اإلدارة
بـسم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير مجلس إدارة  بنك الخرطوم
لالجـتـمـاع العـام العـادي رقـم 86

« السيد/ ممثل بـنـك السـودان الـمـركـزي
« السيد/ ممثل المـسـجل التـجـاري 

« السيد/ ممثل صـنـدوق ضـمـان الـودائع
« السيد/ ممثل سلطة تنظيم أسواق المال

« السيد/ ممثل سـوق الـخـرطـوم لـألوراق 
المـالـيـة 

« السادة/ ممثلو الهـيـئـات والشـركـات 
والبــنـوك

« السادة المساهمين 
يســـرني أن أرحـــب بكـــم فـــي االجتمـــاع العـــام 
العـــادي الســـنوي فـــي دورة انعقـــاده الســـادس 
والثمانـــون مثمنًا وشـــاكرًا لكـــم حضوركم، كما 
يســـعدني أن أضـــع بيـــن أيديكـــم تقريـــر مجلس 
اإلدارة عـــن أداء البنـــك والقوائم الماليـــة الموحدة 
المراجعـــة  للعام 2021م والـــذي وعلى الرغم من 
التحديـــات المتعددة على مســـتوى البـــالد والبنك 
إال أنـــه تم تحقيـــق معـــدالت إيجابية ونمـــو مقدر 
في هذا العام ســـائلين اهلل تعالـــى للجميع مزيدًا 

والســـداد.   التوفيق  من 

الحضور الكريم،
نشـــير إلـــى أهـــم السياســـات الصـــادرة عـــن بنك 
الســـودان المركـــزي خـــالل العـــام 2021م  والتي 
كانـــت ذات أثـــر على العمـــل المصرفـــي والقطاع 

اآلتي: نـــورد منهـــا  االقتصـــادي بشـــكل عام 
i. تبنـــي سياســـات ســـعر الصـــرف المـــرن المـــدار، 

واســـتخداماته، شـــراء األراضـــي والعقارات، شـــراء 
الســـيارات، شـــراء الذهـــب ومخلفاتـــه، االســـتيراد 
عدا مدخـــالت اإلنتـــاج الزراعي والصناعي والســـلع 
اإلســـتراتيجية، االستثمار المباشـــر لشراء المحاصيل 
الزراعية من األســـواق المحلية عـــن طريق المصارف 

التابعـــة والزميلة(.  أو شـــركاتها 
وحكومـــات  االتحاديـــة  )الحكومـــة  الجهـــات  ب . 
النقـــد  الواليـــات والمحليـــات، شـــركات صرافـــات 

الماليـــة(  التحاويـــل  األجنبـــي وشـــركات 
ت . الصيـــغ )التمويـــل بصيغة المضاربـــة المطلقة، 
المصـــارف  إدارات  أعضـــــــاء مجالـــــــس  تمويــــــل 
المضاربـــة  بصيغتــــــــي  الماليـــــــة  والمؤسســـات 

والمشـــاركة(.  

الحضور الكريم،
نســـتعرض لكم  فيما يلي أهم المؤشرات المالية 

وفقًا للقوائـــم المالية الموحدة والمراجعة:
الموجودات:

بلـــغ إجمالـــي الموجـــودات للبنـــك فـــي القوائم 
الماليـــة الموحـــدة 946 مليـــار جنيـــه فـــي العام 
2021 مقارنـــة بـ 256 مليار جنيه فـــي العام 2020 

نمو%269. بنســـبة 
الودائع:

الجاريـــة  الحســـابات  )إجمالـــي  الودائـــع  نمـــت 
وحســـابات االســـتثمار المطلقة( لتصل    828مليار 
جنيـــه في العـــام 2021  مقارنة  برصيـــد 227 مليار 
جنيه بنهايـــة عام 2020 محققـــة نمو بلغ %264  
وكان ذلـــك نتاج ثقـــة المودعيـــن بالبنـــك وجودة 

وتنـــوع الخدمـــات والمنتجـــات المقدمة.

وإصـــدار ضوابـــط تنظـــم عمليـــات التعامـــل في 
النقـــد األجنبـــي، كمـــا تم تطبيـــق نظام مـــزادات 
النقد األجنبـــي كآلية من البنك المركزي الســـتقرار 

ســـعر صـــرف الجنيه الســـوداني.
ii. اعتمـــاد العمـــل بالنظـــام المالي المـــزدوج وتم 
وفقًا لذلـــك تعديل قانون بنك الســـودان المركزي 
وقانون تنظيـــم العمل المصرفـــي والقوانين ذات 

 . لصلة ا
iii. إعطاء المصارف الحق فـــي تحديد هامش الربح 
عنـــد التمويل بكافـــة الصيغ التمويلية المســـموح 

بها دون تحديد مؤشـــر من البنـــك المركزي . 
iv. تم تحديد نســـبة االحتياطي النقـــدي القانوني 

بـ %22. 
v. حظر تمويل الحكومة االتحادية والحكومات

 الوالئية والمحلية.
vi. الســـماح بشـــراء األوراق الماليـــة بعـــد الحصول 

علـــى موافقـــة بنـــك الســـودان المركزي. 
والهيئـــات  المؤسســــــات  بتمويــــــل  الســـماح   .vii
التي تســـاهم الحكومة  والشـــركات الحكوميـــة 
فيها بأي نســـبة مـــن رأس مالها بموجـــب الجدارة 
االئتمانية للجهة طالبة التمويل شـــريطة الحصول 
علـــى الموافقـــة المســـبقة مـــن بنـــك الســـودان 
المركـــزي ووزارة الماليـــة والتخطيـــط االقتصادي.   

تـــم منـــع المصارف مـــن تمويل مجـــاالت وجهات 
محـــددة تمثلت فـــي اآلتي:

شـــراء  األجنبيـــة،  العمـــالت  )شـــراء  المجـــاالت  أ . 
المالية، ســـداد عمليات تمويلية  األســـهم واألوراق 
قائمـــة أو متعثـــرة، اإلتجـــار فـــي رصيـــد اإلتصاالت 
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نشاط التمويل واالستثمار:
بلغ صافي رصيـــد محفظة ذمم البيـــوع المؤجلة 
باإلضافـــة إلـــى المضاربـــات والمشـــاركات للعـــام   
مبلـــغ 149 مليار جنيه  في العـــام 2021 مقابل 28 
مليـــار جنيه  فـــي العام 2020 بنســـبة نمو432 %.

صافي الدخل:
• بلـــغ إجمالـــي الدخل التشـــغيلي مبلـــغ 68مليار 
جنيـــه لنهايـــة العـــام 2021 مقابل 7.1 مليـــار جنيه 
لنفـــس الفترة مـــن العـــام الماضي وبنســـبة نمو 

.%857 بلغت
 2021 عـــام  لنهايـــة  المصاريـــف  إجمالـــي  بلـــغ   •
مبلـــغ 27مليـــار جنيـــه مقارنـــة بمبلـــغ 5.5 مليار 
جنيـــه لنفـــس الفتـــرة من العـــام الماضـــي. حيث 
بلغـــت نفقات الموظفيـــن 13مليار جنيه مشـــكلة 
تقريبـــًا  50% مـــن إجمالـــي المصروفـــات وبلغت 
المصروفـــات اإلداريـــة والعموميـــة 11 مليـــار جنيه 
41% من إجمالـــي المصروفـــات وبلغت  مشـــكلة 
المخصصـــات التـــي تـــم تكوينهـــا خـــالل العـــام 
2.3 مليـــار جنيـــه تمثـــل تقريبـــًا 9% مـــن إجمالي 

المصروفـــات.
• بلغ صافـــي الدخل للبنـــك في القوائـــم المالية 
الموحـــدة بنهايـــة العـــام 2021 مبلـــغ 34.6 مليار 
جنيـــه مقابـــل 1.2 مليـــار جنيـــه لنفـــس الفترة من 

الماضي. العـــام 
• بلـــغ العائـــد علـــى األصـــول  4%والعائـــد علـــى 
52% وبلغت نســـبة كفاية  حقـــوق الملكية بلـــغ 
رأس المـــال 14.33% علما بأن الحـــد األدنى هو %12 

طبقـــًا لتعليمات بنـــك الســـودان المركزي.

الفروع  الخارجية:
• بلغـــت موجـــودات فـــرع البنـــك فـــي مملكـــة  
البحريـــن 81.5 مليون دوالر )36.7مليـــار جنيه( وبلغ 
صافـــي الربـــح 1مليـــون دوالر 415.6مليـــون جنيه. 

النتائج المقارنة للشركات التابعة  )ماليين الجنيهات(:

اسم الشركة
صافي الربح/ الخسارةالموجودات

31/12/202131/12/2021

)2,663(8,529شركة كنار لالتصاالت المحدودة

8,054321شركة إرادة للتمويل األصغر

890121شركة سنابل لألوراق المالية

1,828143الشركة القومية للتجارة والخدمات

216111شركة الفهد لنقل األصول الثمينة 

)428(28,705شركة واحة الخرطوم العمرانية

• بلغـــت موجودات فـــرع البنك في دولـــة اإلمارات 
 819 أبـــو ظبي( مبلـــغ  العربيـــة المتحـــدة )إمـــارة 
مليـــون درهـــم )100.5مليـــار جنيه( وبلـــغ صافي 

خســـارة 8.9 مليـــون درهـــم )969مليـــون جنيه(.
ضمـــن المســـؤولية المجتمعية قـــام البنك بعدد 
التي تركزت  المتنوعـــة  النشـــاطات والمبادرات  من 
في  مجـــاالت التعليـــم ودعم بعـــض برامج المنح 
الجامعيـــة للطـــالب، القطـــاع الصحـــي والتوعوي 
وتأهيل المراكز الصحية والمستشـــفيات، الســـقيا 
ودعـــم  األوبئـــة  مكافحـــة  الميـــاه،  ومشـــاريع 
بيئيـــة،   مســـاهمات  الســـيول،  مـــن  المتضرريـــن 
األســـر  دعـــم  وتقديـــم  اإلنســـانية  المســـاعدات 

المبـــادرات. من  وغيرهـــا  المتعففـــة 

اإلنجازات والجوائز:
تمكـــن البنـــك بحمـــد اهلل تعالـــي مـــن تحقيـــق 
نجاحات خارجيـــة حيث حصد البنك جائـــزة )البنك 
األفضل في الســـودان من حيـــث التقنية والتطوير 

االتحـــاد  جوائـــز  ضمـــن   )2021 للعـــام  واالبتـــكار 
الدولـــي للمصـــارف العربية.

الحضور الكريم:
نشـــكر لكم حضوركم الكريم، ونتقدم بالشـــكر 
التنفيذيـــة  لإلخـــوة فـــي مجلـــس اإلدارة، واإلدارة 
وإخالصهـــم  جهودهـــم  علـــى  والموظفيـــن 
الماضـــي  العـــام  خـــالل  وأدائهـــم  وتفانيهـــم 
لبنك  اإليجابيـــة ونتمنـــى  النتائـــج  لتحقيـــق هـــذه 
الخرطـــوم مزيدًا مـــن النمـــو والتميز بمـــا يتوافق 
المـــالك والمســـاهمين والعمالء من  مع تطلعات 

مؤسســـتنا ومـــا فيـــه رفعـــة البنك بـــإذن اهلل.

جزيتم خيرًا
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته
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صندوق ضمان الودائع المصرفية
أخي المواطن:

مرحبًا بك في البنك الذي اخترته لمعامالتك المالية، واعلم أن :
< جميـــع ودائعك )جارية وادخارية واســـتثمارية( لدى المصـــارف العاملة بالبالد 

مضمونة بواســـطة صندوق ضمـــان الودائع المصرفية.
< وعنـــد حـــدوث تصفيـــة أي مصـــرف أو توقفـــه عن العمـــل, يلتـــزم الصندوق 
بصـــرف الودائع المضمونة في حـــدود الحد األعلى المضمـــون, وذلك في مدة 

واحـــدًا. شـــهرًا  تتجـــاوز  ال 
< الحـــد األعلـــى المضمـــون يتـــم تعديله مـــن حين آلخر حســـب تطـــور موارد 

الصندوق.
< الصندوق يمنحك حماية متعددة لودائعك إذا كانت في مصارف إلزامية.

< كل المصارف العاملة بالبالد أعضاء بالصندوق, ألن العضوية إلزامية.
< ودائع غير السودانيين بالعملة المحلية يشملها الضمان, ألن جنسية

 المودع ال تؤثر على ضمان الوديعة.
إذن: )اعقلهـــا وتـــوكل( وبمعنـــى آخـــر, دع أموالـــك بطرفنا وكـــن مطمئنًا 
علـــى أنها في أمـــن وأمان وفي متناول يـــدك في أية لحظة بعد اإلنتشـــار 

األلية. للصرافات  الواســـع 
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القـوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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تقرير الحوكمة المؤسسية
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أعضاء مجلس اإلدارة
 ممثاًل عنالمنصبالعضو

ممثل جهة مساهمةرئيس مجلس اإلدارةمحمد سعيد الشريف

ممثل جهة مساهمةعضو أنور جالل محمد

ممثل جهة مساهمةعضوعبيد خليفة الشامسي

ممثل جهة مساهمةعضوأسامة اسحاق اسماعيل الحاج

ممثل جهة مساهمةعضو د.الصديق محمد العبيد رحمة

ممثل جهة مساهمةعضو نائلة نور الدائم أحمد محمد

ممثل جهة مساهمةعضو فائزة حمدنااهلل أحمد عثمان

ممثل جهة مساهمةعضو حاتم عثمان محمد الياس

خبير مستقلعضو بروفيسور. بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم

خبير مستقلعضو الصادق الرشيد عبدالرحمن علي

تقرير الحوكمة المؤسسية لمجموعة بـنـك الخرطوم:
بأفضـــل  االلتـــزام  أن  الخرطـــوم  بنـــك  يـــدرك 
الممارســـات فـــي مجـــال الحوكمـــة، والتـــي تنبع 
مـــن أهمية تطبيق سياســـات وإجـــراءات الحوكمة 
الرشـــيدة والتـــي يتخذهـــا كثقافـــة عامـــة ورؤية 
إســـتراتيجية طويلـــة المدى يتم تطبيقها بشـــكل 
مســـتدام وليس فقط فـــي األجل القصيـــر، وذلك 
بهـــدف تعظيـــم قيمة المؤسســـة للمســـاهمين 
والمســـتثمرين  العمـــالء  ثقـــة  على  والمحافطـــة 
والحفـــاظ علـــى حقوق كافـــة أصحـــاب المصالح 

وكذلـــك حقـــوق العامليـــن بالبنك.
كوثيقـــة  يصـــدر  الـــذي  التقريـــر  هـــذا  ويعكـــس 
مصاحبة للتقرير الســـنوي 2021 جهـــود البنك في 

االمتثـــال للمتطلبات الرقابية والقواعـــد التنظيمية 
الصادرة عن البنك المركزي الســـوداني، استرشـــادًا 
بمنشـــور ضوابط حوكمة المصـــارف )5 - 2020(.

مجلس اإلدارة: 
يتولـــى مجلـــس إدارة مجموعـــة بنـــك الخرطوم 
مهام اإلشـــراف علـــى أداء اإلدارة التنفيذية والتأكد 
مـــن خدمـــة مصالح المســـاهمين واألطـــراف ذات 
العالقـــة بالبنك حيث يقوم بذلـــك عن طريق وضع 
األهـــداف اإلســـتراتيجية والسياســـات التـــي تدعم 
تحقيق تلـــك األهداف ومن ثم القيـــام بمراجعتها 
للتأكد مـــن تحقيقها ، حيث يتكـــون مجلس إدارة 

المجموعة من عشـــرة أعضاء، ثمانيـــة من األعضاء 
منتخبين بواســـطة الجمعية العمومية وعضويين 
مســـتقلين مـــن الخبـــراء المصرفيـــن، يتـــم أخـــذ 
الموافقـــة على تعييـــن جميع األعضاء مـــن البنك 
المركـــزي، وليس ألي من أعضاء المجلس ســـلطات 
منفـــردًا إال من خالل اجتماعـــات المجلس وقراراته.
 يتمتع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بالكفـــاءة والخبرة 
الالزمة  واالقتصادية  الماليـــة  بالشـــؤون  والمعرفة 

للقيـــام بالمهام الموكلـــة إليهم. 

اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقد مجلـــس اإلدارة خالل العـــام 2021 عدد  ثالثة 
اجتماعـــات لمناقشـــة أعمال البنـــك المنفذة خالل 
الفترة لمتابعـــة األداء المالي وأداء األعمال وموقف 
القرارات  البنك واتخاذ  تنفيذ خطط واســـتراتيجيات 

الالزمة لتســـيير العمل.

لجان المجلس:
بغرض تحســـين جودة وفعاليـــة مراقبة المجلس 
لـــألداء التنفيذي بالبنك، يضم مجلـــس اإلدارة عدد 
خمـــس لجان منبثقة عـــن مجلـــس اإلدارة وتعمل 
علـــى تقديم الدعم الالزم لمجلـــس اإلدارة للقيام  
إليـــه بكفاءة وفاعلية حســـب  بالمهـــام الموكلة 
طبيعـــة مهـــام واختصاصـــات كل لجنـــة، كمـــا 
يحدد مجلـــس اإلدارة حدود المهـــام والصالحيات 
والمســـؤوليات المنـــاط  تنفيذهـــا لـــكل  لجنة من 
اللجـــان ويتـــم تقييم أدائهـــا بواســـطة المجلس 

اللجـــان هي: وفقًا لذلـــك، وهذه 
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اإلدارة التنفيذية للبنك:
يقـــوم مجلـــس إدارة مجموعـــة بنـــك الخرطوم 
التنفيذية للبنـــك ويحرص  باختيـــار وتعييـــن اإلدارة 
علـــى الفصـــل التام بيـــن مهـــام مجلـــس اإلدارة 
التنفيذيـــة للمجموعة، كمـــا تعمل اإلدارة  واإلدارة 
التنفيذيـــة للبنـــك علـــى إرســـاء مبـــادئ الحوكمة 
المتطلبات  التزامها بتطبيق  المؤسســـية من خالل 
الرقابية الخاصة بالضبط المؤسســـي في اإلشراف 

والمتابعـــة علـــى العمل التنفيـــذي للبنك.

اللجان التنفيذية:
بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  يســـتعين 
الخرطـــوم فـــي القيـــام بمهامـــه بلجـــان إداريـــة 
بلـــغ عددها  داخلية عليـــا متعـــددة االختصاصات 
أربـــع لجـــان، يتـــم تحديـــد مهـــام ومســـؤوليات 
عمـــل كل لجنة بواســـطة مجلـــس اإلدارة وتقوم 
اللجـــان بتنفيـــذ األعمـــال الموكلة إليهـــا من خالل 
اجتماعاتهـــا الدوريـــة وتتخذ القـــرارات الخاصة بها 

وفقـــًا لحـــدود الصالحيـــات الممنوحـــة لها.

والحـــدود المقبولـــة للمخاطـــر بالبنك واإلشـــراف 
علـــى تطبيق تلك السياســـات.

إدارة االلتزام:
امتثااًل لمتطلبـــات البنك المركزي وســـعيًا لتطبيق 
أفضـــل الممارســـات المهنية قـــام البنـــك بتطوير 
مســـتقلة  إدارة  وجعلهـــا  االلتـــزام  ووظيفـــة  دور 
ترفـــع تقاريرهـــا بصـــورة مباشـــرة للجنـــة الضبط 
المؤسســـي المنبثقـــة مـــن مجلـــس اإلدارة، إدارة 
االلتـــزام بمجموعة بنـــك الخرطوم مســـؤولة عن 
تقييـــم ومراقبـــة مخاطر عـــدم االلتـــزام  ووضع 
المخاطـــر،  تلـــك  لمراقبـــة  الكافيـــة  الضوابـــط 
وإبـــداء النصح والمشـــورة حـــول تطبيـــق القوانين 
والضوابـــط الرقابيـــة المنظمة للعمـــل المصرفي، 
كمـــا يشـــمل دورها القيـــام بمهام ومســـؤوليات 
نشـــاط مكافحة غســـل األموال وتمويـــل اإلرهاب

 بالبنك.

إدارة المراجعة الداخلية:
يؤكد مجلس إدارة مجموعـــة بنك الخرطوم على 
ضمان اســـتقاللية وظيفة المراجعـــة الداخلية من 
اإلدارة التنفيذيـــة للبنـــك حيـــث أنها تتبع مباشـــرة 
اإلدارة وتعمـــل وفـــق خطـــط وبرامـــج  لمجلـــس 
ومنهجيـــة معتمدة من لجنـــة المراجعة المنبثقة 

مـــن المجلس.

الرقابة الشرعية: 
لمبـــادئ  وفقـــًا  أعمالـــه  بتســـيير  البنـــك  يلتـــزم 
الشـــريعة اإلســـالمية وينعكـــس ذلك فـــي التزام 
البنـــك بتعييـــن مراقـــب شـــرعي داخلـــي يعمـــل 
علـــى مراقبة أعمـــال البنك وكل أنشـــطته والتأكد 
مـــن مطابقتهـــا ألحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية 
مـــع مراجعـــة اللوائـــح والمنشـــورات التـــي يعمل 
وفقًا لهـــا البنـــك لالســـتيثاق مـــن تماشـــيها مع 
أحكام الشـــريعة اإلســـالمية، ويرفع تقاريره إلدارة 
المصـــرف ومجلـــس اإلدارة والجمعيـــة العمومية 
بصورة مباشـــرة وذلـــك عن مدي التـــزام البنك في 

الشـــرعية.  والمتطلبات  بالضوابـــط  أدائـــه 

المراجع الخارجي: 
يؤكد مجلـــس إدارة بنـــك الخرطوم علـــى ضمان 
اســـتقاللية المراجعـــة الخارجيـــة وأن البنك ملتزم 
للضوابـــط  وفقـــًا  الخارجـــي  المراجـــع  بتعييـــن 
وتعمـــل  المركـــزي،  البنـــك  بواســـطة  المحـــددة 
لجنـــة المراجعـــة المنبثقـــة مـــن مجلـــس اإلدارة 
علـــى ترشـــيح المراجـــع الخارجـــي ومراجعة مدى 
شـــمولية نطاق مراجعته ألعمال البنك واســـتيفاء 
موافقـــة الســـلطة الرقابية والجمعيـــة العمومية 

تعيينه. علـــى 

بيئة الضبط والرقابة الداخلية: 
إدارة المخاطر:

يتولـــى مجلـــس إدارة مجموعـــة بنـــك الخرطوم 
مســـؤولية إدارة مخاطر أنشـــطة البنـــك من خالل 
آليـــات وأنظمة معتمدة لتحديـــد وتقييم المخاطر 
والتحكـــم بها، وذلـــك من خالل وضع السياســـات 

 لجنة الحوكمة
المؤسسية والمخاطر اللجنه التنفيذية

 لجنة الترشيحات
والتعويضات   لجنة المراجعة

 لجنة األصول
والخصوم

 لجنة االستثمار

لجنة اإلدارة التنفيذية لجنة إدارة المخاطر
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إضاءة على المؤشرات المالية
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%14.33

%81.6

%5.8

AA-

العائد على ا�صول

كفاية رأس المال

العائد على حقوق الملكية للمساهمين

التصنيف
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قائمة الدخل

صافي الربح قبل
احتساب الزكاة والضرائب

2433%

صافي الربح بعد   
احتساب الزكاة والضرائب

2822% 861%

النمو بالدخل اإلجمالي
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إنجازات بنك الخرطوم في البيع بالتجزئة 

ــز  ــى تعزي ــي عل ــا األساس ــام 2021 ، كان تركيزن ــي ع <  ف
ــع  ــاق أوس ــى نط ــة عل ــر الخدم ــوات ونش ــتقرار القن واس
القنــوات  اســتخدام  فكــرة  تعزيــز  علــى  والمســاعدة 
عبــر  الشــق  هــذا  فــي  والنمــو  األداء  لرفــع  البديلــة 

والخدمــات. المنتجــات 

المصرفيــة  )الخدمــات  بنــكك  خدمــة  جــاءت   >
الهاتفيــة + خدمــة األمــوال الهاتفيــة( كإحــدى أهــم 
خدمــات  بنــك الخرطــوم حيــث  بلــغ النمــو فــي حجــم 
350 ٪ تقريًبــا علــى المعامــالت و  المشــتركين  نســبة 
460 ٪ مــن المبلــغ الــذي يتــم التعامــل بــه عبــر التطبيــق 
ــر الدفــع وحدهــا  ــًدا لفواتي ــاًرا جدي وتمــت إضافــة 19 خي
فــي عــام 2021. ويوجــد حالًيــا مــا مجموعــه 59 مفوتــًرا 

علــى التطبيــق.

اليــوم، يتمتــع بنــكك بأكبــر محفظــة مــن جهــات   >
ــة  ــواع مختلف ــراء أن ــالء إج ــن للعم ــر. يمك ــع للفواتي الدف
مــن المدفوعــات فــي 59 شــركة ومــن المتوقــع أضافــة 

< 9مليـــون معاملـــة ماليـــة بقيمـــة 10 مليـــار جنيـــه 
حتـــى نهايـــة 2021

< 1.9 مليون مشترك مسجل!

القنوات البديلة

بنكك: األموال عبر الهاتف المحمول

< مـــع وجـــود أكثـــر مـــن 4,000 متجـــر تقبـــل بالفعـــل 
بنـــكك  QR ال تـــزال الخدمـــة مفهومـــا جديـــدا للســـوق 
نشـــاط  يزيـــد  أن  المتوقـــع  مـــن  ولكـــن  الســـوداني، 

ــل. ــام المقبـ ــي العـ ــالت فـ المعامـ

ــع  ــتهداف مواقـ ــار واسـ ــدد التجـ ــادة عـ ــتهدف زيـ < نسـ
نقـــاط البيـــع لمنـــح العمـــالء طريقـــة بديلـــة للدفـــع 
باســـتخدام حســـابك المصرفـــي أو حســـاب الهاتـــف 

الجـــوال علـــى الفـــور علـــى تطبيـــق بنـــكك.

QR بنكك: خدمة الدفع عبر الـ

< تمـــت إضافـــة وحـــدات جديـــدة إلضفـــاء مزيـــد 
مــــــن الجـــودة علـــى خدمــــــة العمـــالء المقدمـــة 
فـــي مركـــز االتصـــال  وكذلـــك تمكيـــن القنـــوات 
العمــــــالء  شــــــكاوى  خدمــــــة  فــــــي  األخــــــرى 

واستفســــــاراتهم.

ـــر   ـــب والتطويـــ ـــدات التدريـــ ـــم وحـــ ـــم تصميـــ < تـــ
والصــــــادرة،  اإلداريــــــة،  المعلومــــــات  ونظــــــم 
ودعــــــم البريــــــد اإللكترونــــــي / وســــــائل التواصــــــل 
االجتماعـــي، ووحـــدات دعـــم التجـــار المخصصـــة 

ـــالء. ـــة العمـــ ـــا فــــــي هيــــــكل خدمـــ وإضافتهـــ

مركز االتصال )خدمة العمالء(

ــل. ــام المقب ــي الع ــرى ف ــركة أخ 30 ش
•  الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول أكثــر مــن 

1.4 مليــون مشــترك مســجل!
 34.9 بقيمــة  ماليــة  معاملــة  321مليــون  مــن  أكثــر   •

اآلن. حتــى  جنيــه  ترليــون 

ــك  ــدة، وكذل ــزات الجدي ــات والمي ــة الخدم ــت إضاف < تم
ــدة. ــزات جدي ــر ومي ــة فواتي إضاف

فــي   180٪ بنســبة  الخدمــة  فــي  التســجيالت  نمــت   >
العــام  واختتمنــا  الماضــي  بالعــام  مقارنــة  العــام 

إضافــي. مشــترك  ألــف   552 بتســجيل 

< نمت المعامالت بأكثر من ٪350 مقارنة بعام 2021.

 Android تــم إصــدار النســخة الجديــدة 4.38 مــن >
مــع العديــد مــن الميــزات الجديــدة التــي تمنــح العمــالء 

ــزة. ــة متمي تجرب
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قام  بنك الخرطوم بتفعيل إستراتيجية الرسائل 
النصية الجماعية التسويقية واستخدامها في 
CLMs وغيرها من المنتجات والخدمات للبنك.

الرقمــي  واالبتــكار  التطويــر  سياســة  ضمــن   >
الخرطــوم  بنــك  كان  العمــالء.  تجربــة  وتحســين 
ــتند  ــع المس ــاط البي ــام نق ــى نظ ــول إل ــك يتح أول بن
ــة   ــع الذكي ــاط البي ــي نق ــام Android.  وتأت ــى نظ إل
ــة  ــوم لمواصل ــك الخرط ــتراتيجية بن ــع اس ــيًا م تماش
ــر  ــع متاج ــوكاالت م ــة لل ــبكة المصرفي ــر الش تطوي
ــى  ــول عل ــن الحص ــن م ــى نتمك ــة حت ــع بالتجزئ البي

واجهــة موحــدة للتجــار.

المصرفيــة،  الخدمــات  جميــع  تقديــم  ســيتم   >
البيــع  نقــاط  خــالل  مــن  والســحب  والبطاقــات، 

الذكيــة.

ــع  ــن المتوق ــمبر 2019 وم ــي  ديس ــر ف ــدأ التطوي < ب
ــي 2022. ــام الحال ــول الع ــه بحل إطالق

IRIS Switch تطبيق نقاط البيع بنك الخرطوم

التسويق عبر الرسائل النصية الجماعية

نقاط بيع بنك الخرطوم

< 325 صــراف آلــي كأكبــر شــبكة فــي الســودان ، تغطي 
جميــع المواقع الرئيســية فــي العاصمــه والواليات

وتــم موخــرا تركيــب 19 جهــاز صــراف آلــي جديــد خــالل 
ــام 2021. ع

خدمات الصراف اآللي

جميـــع  تغطـــي  الدولـــة،  فـــي  شـــبكة  أكبـــر   >
المواقـــع الرئيســـية بعـــدد + 5,000 نقطـــة بيـــع 

والواليـــات. العاصمـــه  فـــي  منتشـــره 

ـــر  ـــة عب ـــن معامل ـــن 6 ماليي ـــر م ـــة أكث ـــت معالج < تم
ـــام 2021  ـــي ع ـــط ف ـــوم فق ـــك الخرط ـــع بن ـــاط البي نق

ـــوداني . ـــه س ـــار جني ـــة 83ملي بقيم

< شـــهدت  نمـــوًا عاليـــًا يعـــزى  بســـبب إســـتراتيجية 
ــيولة  ــأة السـ ــف وطـ ــن تخفيـ ــت مـ ــار وخدمـ االنتشـ

فـــي الســـوق خـــالل األزمـــة النقديـــة.

شبكة نقاط بيع بنك الخرطوم
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محفظة التمويل للعام 2021
حـــرص البنك علـــى إســـتقطاب العمـــالء الذين تتماشـــى حوجتهـــم التمويلية 
مـــع التوجهات األساســـية للبنـــك المركزي وسياســـة البنك اإلئتمانيـــة وأهمها 
تشـــجيع الصادر ودعم القطـــاع الصناعي. ســـاعد ذلك على اســـتقطاب عمالء 
جـــدد باإلضافة إلى زيـــادة حصة البنـــك من التمويـــل الممنوح لبعـــض العمالء. 
على الرغـــم من األحـــوال اإلقتصادية  والسياســـية التـــي مرت بهـــا البالد خالل 
العـــام الماضي وأثـــار جائحة كورونـــا باإلضافة إلـــى تغيير السياســـات الخاصة 
بتوحيد ســـعر الصـــرف فإن محفظـــة التمويل شـــهدت تطـــورًا ملحوظًا خالل 
العـــام 2021 حيـــث حققـــت معـــدل نمـــو تجـــاوز %500 عنـــد المقارنـــة بأداء 
العـــام الماضـــي. أهم األســـباب التي لعبت دور فـــي تعزيز نمـــو المحفظة هي 
سياســـة توحيد ســـعر الصرف ومـــزادات النقد األجنبـــي التى أعلن عنهـــا البنك 
المركزي خالل 2021 حيث ســـاهمت فـــي توفر النقد األجنبي خـــالل العام مما 
أثـــر أيجابًا علـــى حركة التجـــارة الخارجية وتمويل اإلســـتيراد. والجديـــر بالذكر أن 
بنـــك الخرطوم يعد من أكبر المســـاهمين في محفظة الســـلع اإلســـترتيجية. 
عالوة على ذلك ســـاهم البنك بصورة فعالة في إســـتيراد القمح وشـــراء القمح 
المحلـــي لبناء المخـــزون االســـتراتيجي باإلضافة إلى إســـتيراد األدويـــة المنقذة 

مقدرة.   بمبالـــغ  للحياة 
الجـــدول والرســـم المرفقـــان يوضحـــان إجمالـــي المحفظـــة خـــالل العامين 
الســـابقين. حيث غطى التمويل الممنوح قطاعات وســـلع مختلفة منها تمويل 
الســـلع االســـتراتيجية، قطاع الصـــادر، القطـــاع الزراعـــي والحيوانـــي، التعدين 
والصناعـــي. شـــمل التمويـــل المباشـــر صيـــغ إســـالمية مختلفـــة )المرابحـــات، 
المضاربـــات، المشـــاركات، المقـــاوالت والبيع اآلجـــل(. بينما غطـــى التمويل غير 
المباشـــر صيغ التجـــارة الخارجيـــة المختلفة حيـــث قام البنك بتوظيف شـــبكة 
مراســـليه الكبرى والعالقـــات الخارجيـــة القويـــة والممتدة. في حالـــة التمويل 
المباشـــر، فإن التمويـــل بصيغـــة المرابحة مثل النســـبة الكبرى مـــن المحفظة 

وخطابـــات االعتماد كانـــت األكثر اســـتخدامًا فـــي التمويل غير المباشـــر.

بنـــاًء على ما ســـبق ذكره، نـــرى أن نمو محفظـــة التمويل أثر إيجابـــًا على حجم 
عائـــدات الصـــادر وحركة االســـتيراد خـــالل العام حيـــث بلغ إجمالي مشـــتريات 

البنك مـــن النقد األجنبـــي 750 مليـــون دوالر بنهاية 2021.

20202021نوع التمويل/ السنة
28,000,000,000171,000,000,000تمويل مباشر

2,000,000,00031,000,000,000تمويل غير مباشر
30,000,000,000202,000,000,000األجمالي

المحفظة حسب النوع 2020 - 2021
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اإليداعات المحققة من التحصيل ودائع الشركات
اإللكتروني

< بلـــغ إجمالـــي ودائع الشـــركات بجميع العمـــالت 151.6 بليون جنيه ســـوداني 
للعـــام 2021، مقارنـــة بــــ 42.4 بليون بنهاية عـــام 2020 محققة زيادة بنســـبة 

.257%

تمثـــل الرســـوم البيانيـــة أدنـــاه المبالغ التـــي تم جمعهـــا من خـــالل التحصيل 
اإللكترونـــي بالجنيـــه الســـوداني )مليون(

< الحج: 
اج من  بســـبب جائحة Covid-19 فـــي عامـــّي 2020 و 2021، لم يســـمح للحجَّ
خـــارج المملكة العربية الســـعودية بـــأداء فريضة الحج وعليه لـــم يتم تحصيل 

الســـنتين. هذين  في  مبالغ  أي 

< الهيئة العامة للجمارك:
يمكـــن أن يعزى االنخفاض فـــي التحصيل الجمركي إلى المشـــاكل التقنية في 
 )skoda( الربط الشـــبكي بين كّل من نظام بنـــك الخرطوم ونظام الجمـــارك
ت إلـــى بعـــض العقبات في ســـداد ومعالجـــة الشـــهادات الجمركية  والتـــي أدَّ

وفي بعض الحـــاالت إلى القضايـــا القانونية. 

>

إجمالي الودائع المتحصلة 
بالعملة المحلية
)مليار جنيه سوداني(

مليون دوالر
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منتجات التحصيل

< خدمة تحصيل النقد من الشركات: 
تم تحصيل أكثر من 6.2 بليون جنيه سوداني من أكثر من 80 موقعًا للعمالء، مقارنة بـ 5.7 بليون جنيه 

سوداني في عام 2020.

< تواكيل الشركات:
بلغ العدد اإلجمالي لتواكيل الشركات 33 توكياًل في عام 2021.

< الصرافات اآللية للشركات:
بلغ عدد الصرافات اآللية للشركات 55 صرافًا بنهاية عام 2021.

< ماكينات نقاط البيع:
بلغ إجمالي ماكينات نقاط البيع المستخدمة من قبل الشركات 406 ماكينة في 2021، كما تم تنفيذ 

أكثر من 224 ألف عملية بجملة 24.5 بليون جنيه سوداني في 2021 مقارنة بـ 160 ألف عملية بجملة 
4.4 بليون جنيه سوداني في 2020.
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اإلنترنت المصرفي للشركات

< أكثر من 530 شركة تستخدم اإلنترنت المصرفي بنهاية عام 2021 مقارنة بـ 468 شركة في عام 2020.

إجمالي عدد المعامالت التي تم 
تنفيذها عبر اإلنترنت المصرفي 

للشركات 
)مليار جنيه سوداني(
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8%  2021

الخزينة واالستثمار

الحصة السوقية لبنك الخرطوم من إجمالي 
صادرات السودان باستثناء صادرات الذهب 

)2020 و 2021(  

الحصة السوقية لبنك الخرطوم من إجمالي 
صادرات السودان )2020 و 2021( 

الحصة السوقية لبنك الخرطوم من إجمالي 
استيراد السودان )2020 و 2021( 

12% 2021

السودان

بنك الخرطوم 9%   2020

21% 2020

8%  2021

14% 2020
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إجمالي التحاويل الصادرة لبنك الخرطوم 2020 و2021

موجز التجارة والتحاويل الخارجية لبنك الخرطوم             

مليون دوالر
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شبكة البنوك المراسلة لبنك الخرطوم

2020
2021

167 بنك سويفت RMA< عدد حسابات البنوك المراسلة  75

175 بنك سويفت RMA< عدد حسابات البنوك المراسلة  76
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شبكة البنوك المراسلة لبنك الخرطوم

العنوان الدولة اسم البنك

Al Bateen Towers, Sheikha Fatima Building (Block›A›), Next to UAE Central Bank 
Tel: +971 2 6100600 SWIFT: ABDIAEAD

United Arab Emirates
دولة اإلمارات العربية المتحدة  

Abu Dhabi Islamic Bank, Abu Dhabi
مصرف ابوظبي اإلسالمي - أبوظبي 1

PO Box 1080, Airport Road, Deira, Dubai City, UAE Tel:+9714 2953000
SWIFT: DUIBAEAD

Dubai Islamic Bank ,Dubai
بنك دبي اإلسالمي - دبي  2

P.O. Box 559, Doha, Qatar Tel: +974 4409409  Fax: +974 4412700 
SWIFT: QISBQAQA

Qatar
قطر 

Qatar Islamic Bank, Doha
بنك قطر اإلسالمي - الدوحة  3

P.O. Box 3555 Jeddah, 21481 Kingdom of Saudi Arabia Tel: +966 12 6464999 
SWIFT: NCBKSAJE

Kingdom Saudi Arabia
المملكة العربية السعودية 

National commercial Bank ,Jeddah
البنك األهلي التجاري - جدة  4

King Abdul Aziz Street, P.O. Box 22622, Riyadh 11416 Saudi Arabia Tel: +966 1 4013030
SWIFT: RIBLSARI

Riyadh Bank ,Riyadh
بنك الرياض - الرياض   5

P.O. Box 140, Riyadh11411 KSA  Tell: +966 1 4798888 Fax: +966 1 4798898 
SWIFT: ALBISARI

Bank Albilad,Riyadh
بنك البالد -  الرياض 6

PO Box 54488, King Fahad Rd, Riyadh Tel: +966 11 4653296 
SWIFT: BMUSSARI

Bank Muscat SAOG, Riyadh
بنك مسقط - الرياض 7

PO Box 6277, King Abdu- laziz Road, Jeddah 21442, Saudi Arabia Tel: +966 12 6098888 
SWIFT: BJAZSAJE

Bank Al-Jazira, Jeddah
بنك الجزيره - جده 8

Alubaf Tower, Building 854, Road 3618, Avenue 436, Al Seef District, Mana- ma, Bahrain
Tel: +973 17 517722 
SWIFT: ALUBBHBM Kingdom of Bahrain

مملكة البحرين  

ALUBAF Arab International Bank Bahrain
بنك اليوباف العربي الدولي  9

PO Box 1882, Building 238, Road 1704, Block 317, Manama, Bahrain -Tel: 17535300 973+
SWIFT: ABIBBHBM

Al Baraka Islamic Bank, Bahrain
بنك البركة اإلسالمي  10



73

شبكة البنوك المراسلة لبنك الخرطوم

العنوان الدولة اسم البنك

PO Box 18282, 13 Floor, East Tower Bahrain, World Trade Center, Kingdom of Bah- rain, 
Manama, Bahrain Tel: +973 17560000 
SWIFT: ALSABHBM

Kingdom of Bahrain
مملكة البحرين  

Bank Alsalam
بنك السالم 11

Street No. 62, Building No. 120/4, Block No. 311, Air- port Heights Oman, 
Tel: +968 24768888
SWIFT: BMUSOMR Sultanate of Oman

سلطنة عمان 

Bank Muscat (S.A.O.G), Oman
بنك مسقط (ش.م.ع.ع)  12

PO Box 44, Hai Al Mina, 114 Muscat, Oman   Tel: +968 24730000
SWIFT: BSHROMRU

Sohar International Bank SAOG – Muscat
بنك صحار الدولي )ش.م.ع.ع( - مسقط 13

Rue de la Fontaine 1, 1204 Genève, Switzerland Phone: +41 58 909 19 19 
SWIFT: BPCPCHGG

Switzerland 
سويسرا 

Banque De Commerce Et De Placement, 
Geneva

بانكو دي كوميرز ات دي بليسمنت – جنيف
14

PO Box 290, Via Quintino Sella 2, 00187 Rome, RM, Italy Tel: +39 06 423771 
SWIFT: UBAIITRR

Italy
إيطاليا

Banca UBAE, Rome
بنك يوباي - روما 15

Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, MO, Italy Tel:+39 059 2021111 
SWIFT: BPMOIT22

 BANCA POPOLARE DELL›EMILIA ROMAGNA
 BPER بنك

16

Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main, Germany
Tel: +49 69 744701
SWIFT: GENODEFF

Germany
ألمانيا 

DZ BANK AG, Frank Fort
 DZ بنك 17

PO Box 59662 - 3rd Floor, Maximos Plaza Block E- Of- fice No 3, Griva Digheni St, 4011 
Limassol- Cyprus  Tel: +357 25 814202-8 
SWIFT: BABECY2N

Cyprus
قبرص

Bank of Beirut SAL, Limassol
بنك بيروت - ليماسول 18

PO Box 11-7354, Bank of Beirut SAL Bldg, Foch Street, Beirut Central District, Beirut, 
Lebanon   Tel: +961 1 958000
 SWIFT: BABELBBE

Lebanon
لبنان 

Bank of Beirut, Beirut
بنك بيروت - بيروت  19

8/10 Mansion House Place, London, EC4N 8BJ, UK Tel: +44 20 76487777 
SWIFT: BACMGB2L

United Kingdom 
المملكة المتحدة

British Arab Commercial Bank
البنك البريطاني العربي التجاري 20
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شبكة البنوك المراسلة لبنك الخرطوم

العنوان الدولة اسم البنك

5, Rome Street, Beirut Liberty Plaza Building, Hamra, Bei- rut, Lebanon
PO Box 11-0808, Riad El- Solh, 1107 2060 Beirut, Leb- anon Tel: +961 1 791332
SWIFT: BLFSLBBX

Lebanon
لبنان 

Banque Libano-Française SAL
البنك اللبناني الفرنسي 21

1 Fuxingmen Nei Dajie, Bei- jing 100818, Beijing - China   Tel: +86 10 66596688 
SWIFT: BKCHCNBJ

China
الصين

Bank of China, Beijing 
بنك الصين ، بكين 22

67 Avenue Franklin Roo- sevelt, 75008 Paris, France Tel: +33 1 53766262 
SWIFT: BIARFRPP

France
فرنسا 

Banque BIA France
بنك بيا - باريس 23

PO Box 2430, Nile Tower Building, 21-23 Charles De Gaulle St, Gîza, Giza, Egypt
 Tel: +20 2 37472000   
SWIFT: CIBEEGC

Egypt
جمهورية مصر العربية 

Commercial International Bank 
البنك التجاري الدولي (مصر)ش.م.م  24

5 Midan Al-Saray Al Koubra Street, P.O. Box 60 Magless El Shaab, Garden City, 11516 
Cairo, Egypt Tel: +20 2 27922881
SWIFT: ARAIEGC

Arab African International Bank
البنك العربي األفريقي الدولي  25

78 Teseen St.- Fifth Settle- ment, Cairo, Egypt Tel: +20 2 37619006 
SWIFT: EXDEEGC

Export Development Bank of Egypt, Egypt 
البنك المصرى لتنمية الصادرات 26

151 Mohamed Farid Street, Down Town, 11518 Cairo, Egypt Tel: +20 2 23912172 
SWIFT: BMISEGC

Banque Misr, Cairo
بنك مصر - القاهره 27

PO Box 7693, Housing Bank Head Office, Prince Shaker Bin Zaid Street, Shmeisani, 11118 
Amman, Jordan  Tel: +962 6 5005555     
SWIFT: HBHOJOA

Jordan
المملكة األردنية الهاشمية 

The Housing Bank for Trade & Finance, Amman
بنك التجارة و التمويل واالسكان - عمان 28

PO Box 35104, Abd Al-Ra- heem Al-Wakid St., Shmei- sani, 11118 Amman, Jordan 
Tel: +962 6 5607011    
SWIFT: UBSIJOA

Bank Al Etihad , Jordan
بنك االتحاد - عمان 29

PO Box 1982, Abdali Project -, Suleiman Al-Nabulsi Str, 11118 Amman, Jordan
Tel: +962 6 4602200    
SWIFT: JDIBJOAM

Safwa Bank - Amman
بنك صفوه - عمان 30
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شبكة البنوك المراسلة لبنك الخرطوم

العنوان الدولة اسم البنك

Hobyar Eminönü Mahall- esi, Seyhulislam Hayri Efendi Cad No: 12, 34112 Fatih, Is- tanbul, 
Istanbul, Turkey Tel: +90 212 4041000 
SWIFT: ZKBATRIS Turkey 

تركيا 

Ziraat Katilim Bankasi A.S - Istanbul
بنك زراعات كيتلم – إسطنبول 31

Esentepe Mahallesi, Kore Sehitleri Caddesi No: 8/1, PK: 34394 Sisli, Istanbul, Turkey 
Tel: +90 212 340800
SWIFT: CAYTTRIS

Aktif Bank, Istanbul, Turkey
بنك  اكتيف  32

Havenlaan 2, 1080 Brus- sels, Brussels-Capital, Bel- gium Tel: +32 2 4291111 
SWIFT: KREDBEBB

Belgium
بلجيكا 

KBC Bank NV, Brussels 
KBC 33 بنك

35, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul 04538, Republic of Korea Tel: +82 42 5202500 
SWIFT: KOEXKRSE

Korea 
كوريا

KEB Hana Bank
بنك كيب هانا 34

PO Box 255, Gambia Street, Addis Ababa, Ethiopia Tel: +251 11 5511271 
SWIFT: CBETETAA

Ethiopia
اثيوبيا

Commercial Bank of Ethiopia
35 البنك التجاري االثيوبي

Rue Hedi Nouira, 1001 Tunis, Tunisia Tel: +216 70 140 000
SWIFT: STBKTNTT

Tunisia
تونس

SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE  
36       الشركة التونسية للبنك

2401 Gen. Thimmayya Road, (Cantonment), Pune 411 001, Maharashtra, India 
Tel: +91 24231999 22
SWIFT: INDBINBB

India
الهند

Indusind Bank
اندوسيند  بنك 37

Piazza San Carlo 156, 1012 Piazza San Carlo 156, 10121, Turin, Torino, Italy
AWIFT: BCITITMM

Italy
إيطاليا

Intesa Sanpaolo
بنك انتيسي 38
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الموارد البشرية

عدد الطالب المتدربين مجانًا لدى البنك
كجزء من المسؤولية االجتماعية. 632

2,711
1,1351,576

الدعم المالي للموظفين

< كرتونة رمضان 2021 عدد
    المستفيدن2677 موظف

نشاطات بالتعاون مع االتحاد    بتكلفة بلغت 81,296,880 جنيه.
< توفير الفحص المعملي ولقاح وعالجات
    الكورونا بتكلفة بلغت 7,925,050 جنيه

المبادرات الطبية

< المساهمة اإلجتماعية )الزواج والوفيات( عدد المستفيدين 230 موظف بتكلفة بلغت 21,450,000 جنيه
< بند التكافل لعالج االمراض التي تهدد الحياة عدد المستفيدين 3 موظفين بتكلفه بلغت 4,291,255 جنيه

< تأمين تكافل الوالدين.
< تمويل الموظفين )عربات، منازل، سلع معمره(.

< سلفيات القرض الحسن عدد المستفيدين 3436 موظف بتكلفة بلغت 1,015,898,061 جنيه )شخصيه/ اجتماعيه/ خاصه(.

عـدد الـمـوظـفـيـن
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تحليل تكلفة
التدريب:
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يناير أبريلاغسطسسبتمبر

3 وفاة35 نهاية عقد128 استقالة45 فصل29 تقاعد

مارس يونيو نوفمبر

 تحليل نسبة
إحالل العاملين:
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Digital Banking

Transformation
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Human Resources
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Special Asset Management

Internal Control

Operations

Administration
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بي أو كي انترناشونال
البحرين

تـــم اختيـــار مملكة البحريـــن لتكون موقـــع ألول فـــرع دولي لبنـــك الخرطوم.  
ولقـــد ســـمي الفرع باســـم “بي أو كـــي إنترناشـــونال”  وُمنـــح ترخيًصـــا من بنك 
البحريـــن المركـــزي في 9 أكتوبـــر 2015 ليكون بنـــك جملة إســـالمي.  ومن أجل 
تنفيـــذ اســـتراتيجية مجموعـــة “بنـــك الخرطـــوم” للتوســـع اإلقليمـــي وخدمة 
الكيانـــات ذات الصلة مع الســـودان في الخـــارج، تم انتداب الفـــرع ليكون المركز 
الدولي للمؤسســـات المالية والشـــركات فـــي المجموعة. ومن خـــالل امتالكه 
ألحـــدث النظم المصرفية، ســـيركز الفرع علـــى تقديم مجموعـــة متنوعة من 
الخدمـــات المتعلقـــة بتمويـــل الخزينة والتمويـــل التجاري لعمـــالء مختارين من 
الذين يســـتوفون معايير حصرية فـــي منطقة دول مجلس التعـــاون الخليجي 

الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا. ومنطقة 

نجـــح فـــرع البحرين على مدى الســـنوات األربـــع الماضية، في إنجـــاز حجم كبير 
من التحويالت المالية عبر نظام ســـويفت من خالل شـــبكة المصارف المراســـلة 
الواســـعة التي يتمتع بها.  عالوة على ذلك، فلقد ســـهل الفـــرع العمل التجاري 
مـــن وإلى الســـودان على مســـتوى العالم من خـــالل تأكيد وتقديـــم خطابات 
االعتمـــاد، وســـندات التحصيـــل الخارجيـــة و الداخليـــة، والضمانـــات ومعامالت 
التمويـــل التجـــاري المهيكلـــة.  كما قـــدم الفرع أســـعاًرا تفضيليـــة على صرف 
العمالت األجنبية للعمـــالء وعوائد جذابة مدفوعة ألصحاب حســـابات المضاربة 
االســـتثمارية.   يتوافق الفرع بشـــكل كامل مع أفضل الممارســـات والمتطلبات 
التنظيميـــة الدولية فيمـــا يتعلق بالضوابـــط الداخلية ومكافحة غســـل األموال 

اإلرهاب. تمويـــل  ومكافحة 
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بي أو كي انترناشونال
اإلمارات العربية المتحدة 

علـــى الرغم مـــن تأثيـــر جائحـــة كوفيد 19 علـــى الشـــركات في جميـــع أنحاء 
العالم والقيود المشـــددة في اإلمـــارات العربية المتحدة، اســـتقطب بي أو كي 
إنترناشـــونال 78 عميـــاًل جديدًا من الشـــركات / األفـــراد خالل العـــام وبلغ النمو 
فـــي إجمالي عدد الحســـابات النشـــطة إلى 457 بنهايـــة الســـنة المالية 2021، 
ممـــا يعكس زيـــادة بنســـبة ٪17 مقارنة بـ 379 حســـاًبا في نهاية العـــام المالي 
2020. بلـــغ إجمالي الودائع بما فـــي ذلك رصيد المقر الرئيســـي والبنوك األخرى 
719 مليون درهم إماراتي في الســـنة المالية 2021 مقارنـــة بـ 769 مليون درهم 
إماراتـــي فـــي العام المالـــي 2020 ،  علمًا بأنه فـــي ذات الوقـــت  ارتفعت ودائع 
العمـــالء إلـــى 544 مليون درهـــم إماراتي في الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 
ديســـمبر 2021 مقارنـــًة بـ 422 مليون درهـــم إماراتي في العـــام المالي 2020، 
مســـجاًل نموًا بنســـبة ٪22 ، وخالل العام 2021 ، نجح بي أو كي إنترناشـــونال في 
إطالق خدمات فتح حســـاب للســـودانيين غير المقيمين ، لتســـهيل فتح حساب 

لهم فـــي بنك الخرطوم - الســـودان.
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شركة سنابل
ل
وراق المالية المحدودة

شـــركــة إرادة
للتمويل ا�صغر المحدودة

شـركــة الفهد
لنقل وحفظ ا�صول الثمينة

شركة واحة الخرطوم
للتنمـــــــيـة العمـــــــرانيـــة المحـــدودة

شركة كنار
ل�تصـــاالت

الشركـة القومية
للتجارة والخدمات المحدودة

التوسع والنشاط
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نشاطات المسؤولية االجتماعية  
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مبادئ المسؤولية االجتماعية لبنك الخرطوم
< االستدامة:

من حيث تبنى برامج ومشاريع تهدف إلى إحداث تنمية واسعة وتحقق فائدة 
مستمرة للمجتمع.

< المبادرة:
بقيادة أفكار إيجابية قادرة على إحداث تغيير إيجابي وحقيقي في حياة الناس.

< الشراكة: 
مع منظمات المجتمع المدني والقطاع العام في المشاريع االجتماعية 

والخيرية لتحقيق نتائج افضل.

أهداف المسؤولية اإلجتماعية لبنك الخرطوم
< نسعى إلى توفير الرعاية الصحية الجيدة لألفراد عبر تقديم الدعم العيني 

والمادي للمراكز والمستشفيات.
< نسعى إلى دعم مسيرة التعليم في البالد عبر توفير مدخالت التعليم 

وأدوات المعرفة.
< نسعى إلى تعزيز الهوية والثقافة السودانية األصيلة عبر دعم وتنظيم 

والمشاركة في الفعاليات الثقافية.
< نسعى إلى دعم الرياضة بمختلف قطاعاتها بالتنسيق مع األندية 

t.والمؤسسات الحكومية والخاصة
< نسعى إلى طرح وتنفيذ مبادرات خيرية تلبي احتياجات المجتمع مع التركيز 

على الشرائح األكثر حوجة.
< نسعى لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة في كل مشاريع وبرامج المسؤولية 

اإلجتماعية التي نتبناها.

لمحات من مشاريع وبرامج المسؤولية االجتماعية 
التي قام بها بنك الخرطوم 

كلنــا نعلــم أن بنــك الخرطــوم يأتــي دومــًا فــي المقدمــة لإلســهام فــي جميــع 
المجــاالت واألنشــطة اإلجتماعيــة،  وأيضــًا لــه دور فَعــال فــي مجــال البيئــة للحــد 
مــن التلــوث البيئــي وقــد شــارك بنــك الخرطــوم بدعــم الهيئــة الطوعيــة لنظافــة 

وتجميــل مدينــة كســال.

المباشــر لألســر وإعانــة  والدعــم  المســاجد والخــالوي  متمثلــة فــي دعــم   >
ــتوي  ــين المس ــي تحس ــهمت ف ــي أس ــالب والت ــية للط ــوم الدراس ــى والرس المرض

المعيشــي ألســرهم وتمكيــن الطــالب مــن اســتكمال مراحلهــم الدراســية.

<  توزيــع حقائــب رمضــان لعاملــي بنــك الخرطــوم ومدرســة الصبابــي لــذوي 
االحتياجــات الخاصــة وأيضــًا توزيــع وتســليم أ. عوضيــة كوكــو رئيســة إتحــاد 
جمعيــات كل المهــن التعاونيــة والتــي تضــم عــدد 15 جمعيــة مهنيــة متنوعــة.

المساهمة في الحفاظ على البيئة

ــي  ــة ف ــر حوج ــر األكث ــر لألس ــم مباش دع
المجتمــع مــن خــالل المســاهمات الخيرية
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< مدرسة الصبابي لذوي االحتياجات< دعم المساجد والخالوي 
   الخاصة - بحري

< اتحاد جمعيات كل المهن التعاونية
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نســعى للعمــل فــي مجــال الصحــة بتوفيــر الرعايــة الصحيــة وتوعيــة المجتمــع 
مــن خــالل شــراكات فاعلــة مــن أجــل مجتمــع معافــى واعــي بواجباتــه ومتفاعــل 

إيجابيــًا. 

< مكافحة جائحة كورونا:
ــة  ــو الرعاي ــه نح ــي وإلتزام ــاع الصح ــي القط ــوم ف ــك الخرط ــعي بن ــة لس * متابع
الصحيــة تــم التعــاون مــع بنــك الســودان - الفاشــر  والتبــرع لللجنــة العليــا بواليــة 

شــمال دارفــور لمكافحــة جائحــة كورونــا.
* مــد وزارة التربيــة والتعليــم - فــرع ود مدنــي بمعينــات صحيــة تتمثــل فــي 
الالزمــة  االحتــرازات  بإتبــاع  الجديــد  الدراســي  للعــام  والمعقمــات  الكمامــات 

والتعليميــة. التربويــة  العمليــة  ولدفــع  الجائحــة  لمجابهــة 
ــاء  ــث أن الوب ــر حي ــر األحم ــة البح ــا بوالي ــة كورون ــا إلدارة أزم ــة العلي ــم الغرف * دع
ــات. ــدل الوفي ــاد مع ــزل وإزدي ــز الع ــاظ مراك ــيطرة، وإكتظ ــن الس ــرج ع ــر وخ إنتش

< مبادرة حاضرين الخيرية:
ــة  ــر وجب ــة بتوفي ــن الخيري ــادرة حاضري ــع مب ــاون م ــوم وبالتع ــك الخرط ــارك بن ش
إفطــار الصائــم طيلــة شــهر رمضــان المبــارك بمراكــز العــزل فــي الخرطــوم 
)مستشــفى أمدرمــان التعليمــي - مستشــفى النــو التعليمــي - مستشــفى 

إبراهيــم مالــك - مستشــفى التميــز األكاديمــي(.

< أعالي النفق:
بالتعــاون مــع إذاعــة هــال 96 أف أم تــم التبــرع لعــدد مــن المنظمــات والجمعيــات 

فــي إطــار المســؤولية اإلجتماعيــة.
ــن  ــدد م ــا لع ــة وتوزيعه ــر األدوي ــي لتوفي ــلل الدماغ ــال الش ــة أطف ــم جمعي * دع

ــخ ــًا.. أل ــز أيض ــات المرك ــم وألمه ــة باألقالي ــادات المحول ــفيات والعي المستش
* دعــم منظمــة رؤيــا لتأهيــل المكفوفيــن لشــراء عــدد  1000 عصــى للمكفوفيــن 
ويتــم توزيعهــا بالمناطــق األكثــر إكتظاظــا بالمكفوفيــن بواليــة بورتســودان 

وكســال واألبيــض.
ــة  ــة طيب ــراري بمدرس ــرد ح ــاء مب ــة وإنش ــة لصيان ــاقي الخيري ــة تس ــم منظم * دع

ــري. ــدة – بح األحام
* دعم أسرة شهيد القوات المسلحة الذي سقط مدافعًا عن المعتصمين.

ــراف  ــن األط ــخصين م ــتهداف ش ــودان بإس ــي بورتس ــة ف ــا العنصري ــم ضحاي * دع
ــة المتنازع

< منظمة صندوق إعانة المرضى:
ــة  ــز الصحي ــال والمراك ــفيات األطف ــس بمستش ــزة التنف ــع أجه ــرع وتوزي ــم التب ت
 - كادوقلــي   - األبيــض   - )كســال  الســودان  واليــات  مــدن  وعــدد  بالخرطــوم 

القضــارف - مدنــي والقرشــي بواليــة الجزيــرة(. 

دعم القطاع الصحي
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< منظمة حاضرين - عيد الفطر المبارك:
اســتمرارًا إللتزامــه نحــو المجتمــع ودعــم القطــاع الصحــي تكفــل بنــك الخرطــوم  
ــارك( بإيصــال وجبــة اإلفطــار والغــداء لجميــع مراكــز  ــام عيــد الفطــر المب ) أول اي
العــزل الحكوميــة بواليــة الخرطــوم, مركــز اإلتصــال الموحــد, بنــك الــدم المركزي, 

بنــك الــدم – الخرطــوم ووحــدة الحجــر الصحــي – مطــار الخرطــوم الدولــي.

< منظمة بشائر النهود الخيرية:
ــتهدف  ــان ليس ــرب كردف ــة غ ــود - والي ــة  النه ــون بمدين ــم العي ــم مخي ــم دع ت

ــة. ــة العالمي ــر الخيري ــة البص ــطة مؤوسس ــك بواس ــض وذل ــدد 5,000 مري ع

< منظمة شــارع الحــوادث بـــربــر:
تم توفير مبرد مياه صغير بمقر منظمة شارع الحوادث بربر.
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< منظمة كلنا قيـــم الطوعيــة:
منظمــة كلنــا قيــم الطوعيــة القائمــة علــى إســتراحات جوانــا أمــل ألطفــال 

مرضــى الســرطان بـــوالية الخرطــوم وودمــــدني.
حيــث قــام بنــك الخرطــوم بــــدعم الجرعــات العالجية ألطفــال مرضى الســرطان 

نســبة لالنقطــاع الجزئــي للجرعــات الكيماوية.

< منحة جامعة األحفاد للبنات:
ســاهم بنــك الخرطــوم بتقديــم منحــة ماليــة لعــدد 50 طالبــة متعثــرة بمدرســة 
العلــوم اإلداريــة للطالبــات الالتــي تــم قبولهــن للعــام 2020 – 2021 لمــدة 
ــاظ  ــج للحف ــن النتائ ــد م ــى ح ــى أدن ــة عل ــل الطالب ــى أن تتحص ــنوات عل ــس س خم

علــى المنحــة.

بالخــارج والداخــل وذلــك  المنــح الجامعيــة للطــالب  بالمســاهمة فــي  وذلــك 
ــودانية  ــهادة الس ــات الش ــم إمتحان ــات ودع ــاد للبن ــة األحف ــع جامع ــد م بالتعاق
والمســاهمة  الخاصــة  اإلحتياجــات  لــذوي  الخيريــة  والمنظمــات   2021 للعــام 
أيضــًا فــي مجــال البنــى التحتيــة واألكاديميــة والخدميــة وذلــك لتحقيــق الرســالة 

األكاديميــة والبحثيــة والمجتمعيــة.

< اإلتــحاد القومي السوداني للمعاقين حــركيًا:
تمــت مشــاركة اإلتحــاد بمدينــة أم روابــة باليــوم العالمــي للمعاقيــن حركيــًا حيث 

يحتــوي اليــوم العالمــي علــى عــدة برامــج يتضمنهــا اليــوم الصحي.

دعم قطاع التعليم
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< امتحانات الشهادة السودانية:
تــم دعــم إمتحانــات الشــهادة الســودانية للعــام 2021 بواليــة غــرب كردفــان - 

محليــة النهــود.

< منظمة بسمة خير - لذوي اإلحتياجات الخاصة:
للســنة الثانيــة علــى التوالــي يتبــرع بنــك الخرطــوم بدعــم مشــروع لغــة األشــارة 
ــع  ــدم وض ــة وع ــيرتهم التعليمي ــال مس ــة إلكم ــات الخاص ــة ذوي اإلحتياج - فئ
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــج األش ــدف لدم ــذي يه ــمعين وال ــن المس ــم وبي ــز بينه حاج
الســمعية فــي مســاعدة المجتمــع مــن خــالل المشــاركة فــي أعمــال المنظمــات 

الخيريــة.

< مشروع مكتبة البروفيسور/ علي محمد الحسن - جامعة الجزيرة:
ــع  ــم المجتم ــي دع ــهود ف ــك المش ــة ودور البن ــؤولية المجتمعي ــار المس ــي إط ف
ــم  ــي تقدي ــوم ف ــك الخرط ــاهم بن ــرى، س ــب األخ ــة الجوان ــم وكاف ــالل التعلي خ
ــة  ــة والخدمي ــة واألكاديمي ــي التحتي ــاالت البن ــي مج ــة( ف ــة الثاني ــم )المرحل الدع
ــك  ــرة وذل ــة الجزي ــن - جامع ــد الحس ــي محم ــور/ عل ــة البروفيس ــروع مكتب لمش
المديــر  الرســالة األكاديميــة والبحثيــة والمجتمعيــة وذلــك بحضــور  لتحقيــق 
ــد  ــل وعمي ــر ووكي ــور مدي ــًا حض ــوم وأيض ــك الخرط ــن بن ــدر م ــدد مق ــام وع الع
كليــة االقتصــاد والتنميــة الريفيــة ومديــر إدارة الخريجيــن ومديــر اإلعــالم - واليــة 

ــرة. الجزي
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< مشروع ودبالل:
تــم دعــم مدرســة الراجحــي الثانويــة المشــتركة بـقريــــة ود بــــــالل بتشــييد 
فصليــن لمدرســة البنــات المتوســطة وشــراء أثاثــات لمكتــب مديــر المدرســة 

المعلميــن. ومكاتــب  الثانويــة 

< مدارس مراغه )بنين - بنات(:
تم دعم مدارس مراغة التي تقع بـالوالية الشمالية - محلية دنقال بعدد طن 

أسمنت إلكمال منشآت المدرسة.

< مدرسة دار األرقم المختلطة:
تم التبرع لــمدرسة دار األرقم بحي النصر - محلية شرق النيل - قطاع الجريفات 

وأم دوم بعدد ثالث مراوح سقف للفصول كـمساهمة عـينية لـتأهيل المدرسة.

< مدرسة المستقبل لإلعاقة السمعية بالجزيرة أبا:
المهــدي  ســرايا  داخــل  تقــع  التــي  الســمعية  لإلعاقــة  المســتقبل  مدرســة 
بالـــــجزيرة أبــا - واليــة النيــل األبيــض وتــم دعمهــا  بــــمبرد ميــاه وعــدد ثــالث مــراوح 

ســقف للفصــول.
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< صناديق اإلسعافات األولية:
نفذ بنـــك الخرطوم مشـــروع توزيـــع  صناديق اإلســـعافات األولية بــــــــ 17 والية  
)الوالية الشـــمالية - واليـــة الجزيـــرة - والية البحـــر األحمر - واليـــة القضارف - 
والية ســـنار - والية كســـال - واليـــة نهرالنيل -  واليـــة النيـــل األزرق - والية النيل 
األبيـــض - والية شـــمال وجنوب ووســـط وغـــرب وشـــرق دارفور - واليـــة جنوب 

كردفان(. وغرب  وشـــمال 

< السيول والفيضانات:
بالتعاون مـــع منظمة حاضرين الخيرية تـــم مد مدينة الفـــاو بمعينات )خيم - 
مشـــمعات - ديتول - صابون ســـائل - براميل..ألخ( نســـبة لألضرار التي لحقتهم 

من جراء الســـيول والفياضانات.

< الغرفة العليا إلدارة أزمة الكورونا )كوفيد 19(:
دعم بنك الخرطوم الغرفة العليا إلدارة أزمة كـــــورونا بواليـــــــة البـــحر األحـــمر 
وظلت الغرفة تتصـــدى لكل موجات الجائحـــة بإتخاذ اإلشـــتراطات واإلحترازات 
وتقديم كل المطلوبات لألنشـــطة وشـــهادات األســـاس والثانوي ومراكز العزل 

ومتابعة أمداد األكســـجين وغيرها من األنشـــطة.

دعم قطاع البيئة
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نجمة أخرى في 
سماء إنجازنا

بجائـــزة  الخرطـــوم  بنـــك  تتويـــج 
أفضـــل بنـــك فـــي الســـودان من 
حيث النمـــو والتطويـــر في حفل 
العربيـــة  البنـــوك  جوائـــز  توزيـــع 

وتكريـــم التميـــز للعـــام 2021
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