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 مصرف السالم
 غير المراجعة –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 م2018 /يونيو /30أشهر المنتهية في  ةستلل
 
 -النشاط :و  التأسيس  /1

لخرطوم بموجب شهادة السودان كشركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة با –مصرف السالم  تأسس         
م و يقوم 1925م و ذلك حسب قانون الشركات لعام 2004ديسمبر  28بتاريخ  23335التسجيل الصادرة بالرقم 

هذا و قد باشر  اإلسالمية.المصرف بممارسة جميع األعمال و األنشطة المصرفية وفقا ألحكام الشريعة 
المصرف نشاطه من مركزه الرئيسي عند تقاطع م , يمارس 2005المصرف نشاطه المصرفي ابتداًء من مايو 

 و فرع روتانا شارع أفريقيا و امدرمان شارع الموردة.  مع شارع الحرية شارع الجمهورية
 إعداد القوائم المالية : /2

  -المعايير المحاسبية : (أ)
ن هيئة المحاسبة و تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة ع           

المرحلية( إن  المالية ( )التقارير34المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و للمعيار المحاسبي الدولي رقم )
السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة تتطابق مع السياسات المستخدمة 

م و التي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة 31/12/2017سنة المنتهية في في إعداد القوائم المالية السنوية لل
الصادرة من هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و حسب متطلبات بنك السودان المركزي و 

 فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
 :المحاسبيةالسياسات  (ب)

م و اإليضاحات المرفقة  2017قوائم المالية المرحلية مع القوائم المالية السنوية لسنة يجب أن تقرا هذه ال      
 بها 
ال تحتوي القوائم المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات و اإليضاحات المطلوبة إلصدار قوائم       

حاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية مالية كاملة بما يتالءم مع متطلبات معايير المحاسبة الصادرة من هيئة الم
م مؤشر لنتائج 2018/يونيو/30اإلسالمية . إضافة إلي ذلك ليس بالضرورة أن تعتبر نتائج الفترة المنتهية في 

 م.2018ديسمبر//31السنة المنتهية في 
    

 العملة الوظيفية و عملة العرض (ج)
و التي تعد بها  و عملة العرض العملة الوظيفية القوائم المالية بالجنيه السوداني وهي إعدادتم          

 للمصرف.القوائم المالية 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 م2018 يونيو//30أشهر المنتهية في  ةستلل
 
 استثمارات في أوراق مالية حتى تاريخ االستحقاق /3
 
 م03/6/8201 

 جنيه سوداني
 مراجعة غير

 م31/12/7201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 000530,242, 469,318,325 صكوك )شهامة(

 469,318,325 ,000530,242 
   
 
 استثمار في المضاربات  /4
  
 م03/6/8201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/7201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 98,765,581 254,937,038 * أفراد –مضاربات مع عمالء 

 771,540,136 626,546,190 اربات مع بنوكمض
 445,483,664 235,306,352 

 )  729,160,29( ) 655,635,69( مخصص مخاطر التمويل و االستثمار –ناقصا 
 009,848,375 623,145,206 
 

 مضاربات مع عمالء •
    هذه المضاربة  , تعثرت مليون دوالر 5.3تتضمن مضاربات مع عمالء مضاربة متعثرة مع عميل بمبلغ     

 م .25/9/2008بتاريخ 
 مشاركات  /5
 م03/6/8201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/7201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 165,388,748 117,140,682 (أفرادمع عمالء )مؤسسات و  مشاركات

 )    ,887,6531( )   ,406,1711( مخاطر التمويلمخصص  –ناقصا 
 276,969,115 861,734,163 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 م2018 يونيو// 30ة أشهر المنتهية في ستلل
 
 استثمارات  في أوراق مالية متاحة للبيع  /6
 

 م03/6/8201 نسبة الملكية
 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/7201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 2,000,457 - رج الدولةاستثمارات في صناديق خا

 11,643,103 11,643,103 أصول مقتناة
 40,712,690 46,026,458  ةاستثمارات في صناديق داخل الدول

 50,000 50,000 %50شركة السالم العقارية                    
 65,666,394 214,622,823 أسهم مصرف السالم البحرين

 16,440,750 53,742,156 أسهم مدينة الملك عبد اهلل
 650138,49, 850,603,160 %5الجزائر                –مصرف السالم 

 390,688,486 044,652,185 
 
 تحليل االستثمارات /7
 م03/6/8201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/7201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 1,161,098,643 1,315,480,242 7/1استثمارات محلية 
 105,997,401 339,912,279 7/2ية استثمارات خليج

 650138,49, 850,603,160 استثمارات دولية )مصرف السالم الجزائر(
 371,996,8151, 694,234,3161, 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 م2018 يونيو// 30ة أشهر المنتهية في ستلل
 
 ت محليةاستثمارا 7/1
 

 م03/6/8201 
 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/7201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 242,530,000 325,318,469 صكوك )شهامة(

 40,712,690 46,026,458 صكوك صندوق إدارة السيولة
 114,650,971 51,783,831 مضاربات مع بنوك محلية

 69,604,852 252,516,878 مضاربات لدى عمالء
 163,734,861 115,969,276 تمشاركا

 50,000 50,000 شركة السالم العقارية
 11,643,103 11,643,103 أصول مقتناة
 166,172,518 227,172,512 أراضي محلية

 242,480,3151, 643,098,1611, 
   
 
 استثمارات خليجية 7/2
 
 م30/6/8201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/7201
 جنيه سوداني

 ةمراجع
 65,666,394 214,622,823 أسهم مصرف السالم البحرين

 16,440,750 53,742,156 أسهم مدينة الملك عبد اهلل
 2,000,457 - استثمارات في صناديق خارج الدولة

 800,889,21 300,547,71 مصرف يوباف العربي الدولي
 279,912,339 401,105,997 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –وائم المالية المختصرة إيضاحات حول الق

 م2018 يونيو// 30ة أشهر المنتهية في ستلل
 
 رأس المال /8
 م30/6/8201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/7201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 323,549,000 323,549,000 راس المال المدفوع      

 323,549,000 323,549,000 

 
 جنيه  2.69دوالر أمريكي للسهم و يعادل  1مليون سهم بقيمة اسمية  200قسم إلي رأس المال المصرح به م

 .سهم  121,275,000راس المال المصدر و المدفوع 
 
 االحتياطي القانوني /9
% من األرباح إلي االحتياطي القانوني و يتم وقف هذا 10وفقا لقانون بنك السودان المركزي يتم تحويل نسبة   

% من أرباح 10% من رأس المال المدفوع . تم تحويل 100يعادل رصيد االحتياطي القانوني  التحويل عندما
 الفترة إلي االحتياطي القانوني .

 
 نظامية الحسابات ال /10

 توجد حسابات نظامية ال يتم إدراجها في قائمة المركز المالي و تفاصيلها كاآلتي : 
 
 م03/6/8201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/7201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 33,470,246 109,398,245 التزامات العمالء اعتمادات

 21,763,175 27,949,289 التزامات العمالء خطابات ضمان
 000944, - شهادات شهامة تحت التحصيل

 534,347,137 421,177,56 
 
 


