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 م 2018ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

 مع تقرير املراجع 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

    



 2 

 



 3 

 

 



 4 

 
 

 

 



 5 

 



 6 

 
 

 

 

 

 



 7 

 

 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018 سمبردي 31المنتهية في  نة للس
 
 -النشاط :و  التأسيس  /1

السودان كشركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة بالخرطوم بموجب شهادة  –مصرف السالم  تأسس       
م ويقوم 1925م وذلك حسب قانون الشركات لعام 2004ديسمبر  28بتاريخ  23335التسجيل الصادرة بالرقم 

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

 امدرمان شارع الموردة.  فرع و فرع روتانا شارع أفريقيا و مع شارع الحرية الجمهورية
 المحاسبية: السياسات /2

  -: القوائم المالية إعداد سسأ (أ)
المراجعة للمؤسسات المالية و  المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير /1   

السودان المركزي وفتاوى وقرارات هيئة الرقابة  ذلك حسب متطلبات بنكو  الدولية التقارير الماليةومعايير  اإلسالمية
 .للمصرف الشرعية

 المالية التي تعد بها القوائم عرضعملة التم إعداد القوائم المالية بالجنيه السوداني وهي العملة الوظيفية و  /2   
 .للمصرف

          معدال ليشمل إعادة تقييم االستثمارات في الصكوك ةم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيت /3    
 السنة.ة و العقارات و ذلك حسب القيمة العادلة في نهاية بغرض المتاجر  األسهمو 

 -الموجودات الثابتة : (ب)
             اإلصالحاتتكاليف الصيانة و  اإلهالك.تظهر الموجودات الثابتة بسعر التكلفة ناقصا مجمع             

موجوداته الثابتة على  هالكالروتينية تحمل كمصروفات حال تكبدها , يتبع المصرف طريقة القسط الثابت في است
 %( . 30 -%  2.5)  االفتراضية المقدرة وفقا للنسب المئوية التي تتراوح ما بين أعمارها ىمد
 -: األجنبيةالمعامالت بالعمالت )ج(   

 المعامالت. الصرف السائدة بتاريخ هذه أسعارحسب  األجنبيةتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت ي    
الصرف  أسعارالمالي حسب  في تاريخ قائمة المركز األجنبيةالمسجلة بالعمالت جودات و المطلوبات ول المو تح

الناتجة من معامالت وعمليات المصرف الخاصة باالستثمار بالعمالت  التقويموقات السائدة في نهاية العام , فر 
حسب تعليمات بنك  قييم االستثماراتت إعادةحتياطي إفي  تتم معالجتهاو  خسارة  أوسواء كانت ربحا  األجنبية

فتتم   عمليات المصرف األخرى سواء كانت ربحا او خسارةمعامالت و  من التقويمالسودان المركزي , أما فروقات 
حجزها في حساب منفصل ضمن حقوق ويلها إلي قائمة المركز المالي و تحيتم ثم  معالجتها في قائمة الدخل ومن
 سودان المركزي .الملكية حسب تعليمات بنك ال
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 
 -العمليات االستثمارية : أرباح إثبات)د(  
 : المرابحات و االستصناع أرباح /1 

 أساسى ي تستحق فيها عليتم توزيعها علي الفترات التعند التعاقد و  إثباتهاالمرابحات و االستصناع يتم  أرباح  
 زمني خالل فترة التعاقد .

 المالية: األوراقالمضاربات و  أرباح /2  
في حالة  التي توزع او األرباحفي حدود  أوعند التحاسب التام  إثباتهاالمالية يتم  األوراقالمضاربات و  أرباح

 تقديرها بالتنضيض الحكمي .
  : المشاركات و السلم أرباح /3

  الحكمي . التنضيض ىباإلضافة إلخسائر عمليات المشاركة و السلم عند تصفية كل عملية و  أرباح إثباتيتم 
 الخدمات المصرفية : يراداتإ /4 

 . العمليات المصرفية عند تقديم الخدمة للعميل إيرادات إثباتيتم 
 و الصكوك : األسهم أرباح /5      

 . معقولةعندما يمكن قياسها بصورة  أوعنها  عالناإلو الصكوك عند  األسهم أرباح إثباتيتم    
 -( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :هـ)

يتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بعد دراسة الظروف المحيطة بتحصيل كل دين علي حدة   
ط والضواب لألسس% من الديون الغير مصنفة و ذلك وفقا 1كما يتم عمل مخصص عام للديون بنسبة 

 المركزي.الموضوعة بواسطة بنك السودان 
 -)و( النقد و ما في حكمه :

بالبنوك  األرصدةمه يشتمل علي النقد في الخزينة و مافي حكة المركز المالي فان بند النقد و قائم إعداد ألغراض   
 .و األرصدة لدي البنك المركزي ()حسابات جارية

 )ز( المخصصات 
 سابق,متوقع ( ناتج عن حدث  أوكان علي المصرف أي التزام حالي )قانوني  إذاالمخصصات  إثباتيتم       

واقعي  كما يمكن عمل تقدير االلتزام,قتصادية لتسوية إستخدام مصادر تتضمن منفعة إيتطلب  أنوانه يحتمل 
ت في مقابلة من كفاية المخصصا للتأكدالقوائم المالية  إعدادتتم مراجعة المخصصات في تاريخ  . لتزاماإللمبلغ 

السنة المالية التي  قائمة الدخل فيفي جله تم تكوين المخصص تتم تسويته أنتفاء الغرض الذي من إااللتزام, عند 
 نتفى فيها الغرض من تكوين المخصص.إ
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 

 رية المتعثرة و الديون المعدومة العمليات االستثما )ح(
 الدين في حال مضت عليه المدة القانونية المحددة من البنك أوشطب العمليات االستثمارية المتعثرة يتم      

 تسوية القضية بصورة نهائية .  أووجود حكم قضائي بالشطب  أوالمركزي , 
 -الفترة:( قياس التمويل و االستثمارات في نهاية خ) 

 ذمم البيوع المؤجلة : /1    
المتوقع القيمة  صافي أوالتكلفة  أساستقاس عند حدوثها بالتكلفة و تقاس في نهاية الفترة المالية علي 

 , ويطبق المصرف فى المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء مبدأ عدم اإللزام .اقل أيهماتحقيقها 
 المضاربات : /2    

لمضارب و تصرف ا حتالموضوع ت أوبة في نهاية الفترة بالمبلغ المدفوع تظهر االستثمارات في المضار       
 وجد. إن مال المضاربة رأسسترده المصرف من إقيمة ما يخصم من هذه ال

 :  المشاركات /3    
 ستثمارات في المشاركة في قائمة المركز المالي في نهاية الفترة بالقيمة التاريخيةتظهر اإل

 وجد. إنستثمار ر اإلص مخاطمخصوما منها مخص
 استثمارات متاحة للبيع : /4  

التقييم  إعادةحساب احتياطي  إليستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة و يتم تحويل الفرق تظهر اإل     
 بالتكلفة.التقييم تظهر االستثمارات  إعادةضمن حقوق الملكية و في حالة عدم التمكن من 

         

 ات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق : االستثمار  / 5  
تشمل التكلفة  يتم إثبات االستثمارات التي يتم تصنيفها لغرض االحتفاظ بها حتي تاريخ االستحقاق بالتكلفة و  

ستثمارات تظهر هذه اإل في نهاية الفترة المالية  لقة بالحصول علي هذه االستثمارات ,كل المصروفات المتع
 .وجد نخفاض في قيمتها إنلي بالتكلفة ناقصا مخصص اإلز المافي قائمة المرك

 -المعاملة الزكوية و الضريبية :)ط( 
من  ناحية الضريبة  ماأ ,يخضع المصرف للزكاة طبقا لمنشورات ديوان الزكاة و قرارات هيئة الرقابة الشرعية  

ة عن استثمارات شهادات فالمصرف يخضع لضريبة أرباح األعمال بعد استبعاد األرباح المعفاة و الناتج
الشركات المستثمر فيها تخرج زكاتها و ذلك حتي ال  وتستثني هذه االستثمارات من وعاء الزكاة الن ,شهامة 

 يكون هنالك ثني في الزكاة . 
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 -الستثمار المطلقة :حسابات ا أصحابعائد )ي(  
جزءًا  أومن حسابه  سنوي و يجوز للمتعامل السحب أساسحسابات االستثمار المطلقة علي  أرباحيتم حساب  

, في حالة ودائع المضاربة  لألرباح  منه قبل مضي المدة المتفق عليها بالتراضي و قد يترتب علي ذلك فقده
 ع المضاربة لنهاية مدتها .ائدو  إنفاذلمدة ثابتة يحق للمصرف بصفته مضاربًا 

يتم توزيع األرباح بين أصحاب حسابات االستثمار المطلقة و أصحاب حقوق الملكية علي أساس نصيب كل  
عتماد إطرف في األموال المستثمرة و تضاف أرباح هذه الحسابات االستثمارية الي حساب العمالء وذلك بعد 

 .     الجهات المختصةهيئة الفتوى و الرقابة الشرعية و موافقة 
           
 -و الرقابية : اإلشرافيةالجهة  /3
رقابة بنك السودان المركزي وفقا لقانون بنك السودان المركزي لسنة تنظيم و   إلشرافيخضع نشاط المصرف   

 و تعاميم بنك منشورات م , يلتزم المصرف بما يرد في2004م و قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2002
  . لسودان المركزيا
 
 -هيئة الرقابة الشرعية : /4
نشاط المصرف ألشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تم تعيينها بواسطة الجمعية العمومية للمصرف و يخضع    

تقوم بالدور الرقابي علي عمليات و معامالت المصرف من الناحية الشرعية و تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد 
  قديمه للجمعية العمومية للمصرف. اية كل سنة و تتقرير في نه
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 مصرف السالم

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 

 
 -النقد و مافي حكمه : /5
 
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  25,482,161 652,155,22 ليةنقدية بالخزينة و الصرافات اآل
  26,139,489 332,417,245 محلي –نقد ببنك السودان المركزي 
  259,152,198 102,242,1,323 أجنبي -نقد ببنك السودان المركزي

  103,426,580 000,695,76 محلي -االحتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي
  20,904,890 738,266,63 أجنبي -مركزياالحتياطي النقدي لدى بنك السودان ال

  31,092,818 794,064,217 نقد لدي بنوك ومراسلين بالخارج 
 618,841,1,947 466,198,136  
 -صافي : –ذمم البيوع المؤجلة  /6
   
   

 م8201ديسمبر//31 
 جنيه سوداني

 م7201ديسمبر//31
 جنيه سوداني

 808,675,032  131,518,1,052  المرابحات
 5,454,712  355,217,7  المساومات

 62,514,206  002,151,1  االستصناع )المقاوالت(
          428,271           901,128  اإلجارة

  389,015,1,061  877,072,221 
 (131,539,492) )476,684,177( ناقصًا: أرباح البيع المؤجل

  913,330,883  745,532,729 
 (9,298,105    )     )460,563,9( (6/1/1الديون المشكوك في تحصيلها )ايضاح ناقصًا: مخصص

 736,234,624  453,767,873  صافي ذمم البيوع المؤجلة 
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 مصرف السالم

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 

 
 التمويل و االستثمار * مخاطر / مخصص 6/1
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

    
  45,479,679 40,112,721 الرصيد في بداية العام

  - 4,967,674 المخصص المحمل للعام
  ,12)576,194( )616,757,39( المخصص )المسترد( للعام

  ,6186,827 687,242,104 (6/1/2)إيضاح   مخصص ارصدة بالعمالت االجنبية
  ,721,11240 466,565,910 الرصيد في نهاية العام

 
 : إجمالي المخصص )العام+ الخاص ( في نهاية العام  /6/1/1
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  9,298,105 460,563,9 (6بيوع مؤجلة )إيضاح -مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  29,160,729 98,115,260 (8مضاربات )إيضاح  -و االستثمار لمويمخصص مخاطر الت

  1,653,887 ,746,8861 (9مشاركات )إيضاح  -مخصص مخاطر التمويل و االستثمار
 466,565,109 40,112,721  
 
  : مخصص أرصدة بالعمالت األجنبية  /6/1/2
 م8201ديسمبر//31 

 دوالر أمريكي
 متوسط سعر التحويل

 ه سودانيجني
 م8201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  39,757,616 34.1752 1,163,347 م2018المخصص المسترد خالل العام 
  (697,393,10) 8.9343 1,163,347 م2017المخصص المسترد بسعر التحويل ناقصًا: 

  29,363,919 25.2409 1,163,347 فرق المخصص المسترد
  76,595,298 38.6345 1,979,999 المخصص القائم

  (1,716,530)   إستبعاد مخصص شركة العيوف
  104,242,687   (6/1)إيضاح  إجمالي مخصص أرصدة بالعمالت األجنبية
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 استثمارات في أوراق مالية حتى تاريخ االستحقاق /7
 م8201سمبر/دي/31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  242,530,000 055,383,498 شهامة  -استثمار في الشهادات الحكومية
 055,383,498 242,530,000  
 المضاربات استثمار في  /8

 م8201ديسمبر//31 
 جنيه سوداني

 م7201ديسمبر//31
 جنيه سوداني

 

 أفراد –مضاربات مع عمالء 
 (8/1اح إيض)

 419,733,885  98,765,581  

   50,000,000 000,000,80  ق الماليةشركة دام لألورامضاربات 
  540,77186,  253,260,122  (8/2)إيضاح   مضاربات مع بنوك

  621,994,138  235,306,352  
  29,160   )(729,    )260,115,98( (6/1/1االستثمار)إيضاح و  مخصص مخاطر التمويل –ناقصا 

  878,878,523  206,145,623  
 مضاربات مع عمالء  /8/1
 25/9/2008مليون دوالر تعثرت بتاريخ  5.3تتضمن مضاربات مع عمالء مضاربة متعثرة مع عميل بمبلغ   
علما بأنه قد تم عمل مخصص لها  مليون دوالر. 1.98مليون دوالر و متبقي مبلغ  3.32قد تم سداد مبلغ و 

 مليون دوالر حسب تعليمات بنك السودان المركزي.  1.98المبلغ  ابكامل هذ
 : مضاربات مع بنوك /8/2
 م2018ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م2017ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  2,590,416  87,528,601  بنك الخرطوم
  8,000,000  15,000,000   بنك اإلبداع
  5,000,000  5,000,000  الوطني بنك العمال

  5,000,000  5,000,000   التنمية الصناعية مصرف
  10,000,000  4,032,652 بنك األسرة
  2,500,000  2,500,000 التنمية اإلجتماعيةو  اإلدخار مصرف

  3,237,912  2,376,357 بنك المال المتحد
  25,600,000  600,000 بنك اإلستثمار المالي

  2,500,000 - مصرف المزارع التجاري
  222,643  222,643 بنك الثروة الحيوانية

  21,889,800 - بنك اليوباف العربي الدولي  )معادل أجنبي(
  253,260,122  771,540,86  
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 مصرف السالم

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 

 
 مشاركات ال استثمار في /9
 م8201ديسمبر//31 

 نيجنيه سودا
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  165,388,748  188,674,609  مشاركات
  (1,653,887     ) ,1     )746,886( (6/1/1)إيضاح  مخصص مخاطر التمويل –ناقصا 

  863,787,618  163,734,861  
 استثمارات  في أوراق مالية متاحة للبيع  /10

   نسبة الملكية                                        
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 49,138,650 261,903,400 %5الجزائر                  –مصرف السالم 

 50,000 50,000 %50شركة السالم العقارية                    
 2,000,457 - استثمارات في صناديق خارج الدولة

 11,643,103 10,650,000 *تناةأصول مق
 40,712,690 46,484,000  ةاستثمارات في صناديق داخل الدول

 65,666,394 349,994,393 أسهم مصرف السالم البحرين
 16,440,750 87,616,133 أسهم مدينة الملك عبد اهلل

 756,697,926 185,652,044 
حلة حمد و قد آلت للمصرف  بالخرطوم بحري 5مربع  83رقم ة أرض قطع هى عبارة عن األصول المقتناة * 

في إطار تسوية مديونية شركة زون إستار للتجارة و الخدمات المحدودة , و جاري العمل على بيعها وفق ضوابط 
 بنك السودان المركزي.

 
  استثمارات عقارية /11

 
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 521,172,656    089,281,468  عقارية  استثمارات

 )    (3,000,490             -             ناقصًا : مخصص استثمارات عقارية 
 518,172,166  089,281,468  صافي االستثمارات العقارية 

 

 



 15 

 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 

بمساحات مختلفة مملوكة بالكامل  قطع أراضي 5م  عدد 2018ديسمبر /31ستثمارات العقارية في تمثل اإل
بعناية بمدينة الخرطوم و الخرطوم بحري , و قد بلغت تكلفة هذه األراضي عند  للمصرف في أماكن مختارة 

مليون جنيه  442.5م 2014ديسمبر /31بينما كانت قيمتها السوقية في  مليون جنيه سوداني 127.3شرائها مبلغ 
 .نظرا لعدم وجود فروقات مؤثرةم 2015, حيث لم يتم تقييمها منذ العام سوداني

جنيه و كذلك تحويل قيمة المخصص   9,000,490م تحويل قيمة أراضي عجمان مبلغ 2018تم خالل العام 
 . (12/1جنيه إلى الذمم المدينة )إيضاح   3,000,490الذي يقابلها مبلغ 

 
 -موجودات األخرى :ال /21
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  2,415,300    027,837,11  سلفيات العاملين
  21,731,066  57,371,167  األرباح المستحقة من االستثمار و التمويل

  15,437  8,057,220  المكون المحلي لحسابات الغرفة
  -  10,495,300  مقاوالت تحت التنفيذ

  18,869  - حافز مشتريات و مبيعات العملة االجنبية
  6,055,299  772,616,8  مبالغ مدفوعة مقدما
  27,416,904  258,687,145  (12/1ذمم مدينة )إيضاح 

  744,064,242  57,652,875  
  (27,416,904) )937,504,142( ناقصًا مخصص الذمم المدينة

 807,559,99 0,235,9713  
    
 -:ذمم مدينة   /21/1

 25,194,092 :2017)جنيه سوداني  134,281,635مليون دوالر تعادل  2.8مبلغ  المدينةالذمم  مبلغضمن 
تم تحصيل  2011أكتوبر /27 خآلت إلي المصرف عند تصفية صندوق السالم العقاري األول بتاري (جنيه سوداني

عادل  تجنيه سوداني  2,222,812كما تضم مبلغ  و جاري تحصيل الباقي , 7/6/2012 خمليون دوالر منها بتاري
عادة التامين )أماندوالر  1,107,000حوالى  علما , (البحرين عبارة عن قيمة أسهم الشركة اإلسالمية للتامين وا 

المدينة مم الذأيضا تضم و  .تعليمات بنك السودان المركزي لغ حسباالمبهذه تم عمل مخصص لها بكامل قد  بأنه
باإلمارات  عبارة عن قيمة أراضي عجمان دوالر 3,279,690تعادل حوالى جنيه سوداني   9,000,490مبلغ 

و كذلك تم  م من اإلستثمارات العقارية إلى الذمم المدينة2018خالل العام التي تم تحويل قيمتها العربية المتحدة و 
قد تم عمل مخصص إضافي لها خالل و  جنيه سوداني. 3,000,490بمبلغ  تحويل قيمة المخصص الذي يقابلها 

 جنيه سوداني. 3,000,000م بمبلغ 2018العام 
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 مصرف السالم

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 

 
 -مشاريع تحت التنفيذ : /13
 
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 30,114,742 - ال انشاء فرع شارع أفريقيااعم

 30,405,442 ,919,99430 اعمال انشاء فرع السجانة
      4,615,219      828,863,6 اجهزة و برامج التقنية 

 747,858,37 65,135,403 

 
 

 -الموجودات الثابتة : /14

 

 سيارات و دراجات 
 جنيه سوداني

 أثاث و ديكور
 جنيه سوداني

 جهزةمعدات و أ
 جنيه سوداني

 الحاسب اآللي
 جنيه سوداني

مباني و أراضي 
 مملوكة

 جنيه سوداني

 االجمالي 
 جنيه سوداني

       التكلفة في :
 116,117,492 75,902,497 14,098,687 5,060,275 14,519,363 6,536,670 2018يناير  1

 83,969,915 55,659,611 17,098,050 10,135,417 1,076,837 - 2018االضافات خالل 

 - - - - - - 2018االستبعاد خالل 

  200,087,407 131,562,108 31,196,737 15,195,692 15,596,200 6,536,670 2018ديسمبر 31
       اإلهالك في :

 31,497,730 5,565,864 11,849,122 3,003,980 8,326,388 2,752,376 2018يناير 1
 5,709,213 1,051,754 1,627,549 950,611 1,194,185 885,114 إهالك العام
 - - - - - - االستبعاد

 37,206,943 6,617,618 13,476,671 3,954,591 9,520,573 3,637,490 2018ديسمبر 31
       :صافي القيمة الدفترية في

 162,880,464 124,944,490 17,720,066 11,241,101 6,075,627 2,899,180 م2018ديسمبر 31 

 84,619,762 70,336,633 2,249,565 2,056,295 6,192,975 3,784,294 م2017ديسمبر 31
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 -الحسابات الجارية : /51
 
 

 م8201ديسمبر//31
 جنيه سوداني

 م7201ديسمبر//31
 انيجنيه سود

 

  642,182,064 845,430,786 حسابات جارية بالعملة المحلية
      80,432,577     935,948,78 حسابات جارية بالعملة األجنبية

 721,379,933 722,614,641  
 :  األخرىالمطلوبات  /61
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  30,248,273 951,637,164 (16/1ذمم دائنة ) إيضاح 
  1,899,409 ,706,2221 مصروفات مستحقة

  14,304,948 549,575,279 شيكات مستحقة الدفع
  22,374,966 277,484,21 (16/2األمانات )إيضاح 

  33,470,246 574,423,178 تأمينات نقدية مقابل اعتمادات
        2,586,158       ,602,9362 تأمينات نقدية مقابل خطابات الضمان 

 659,280,648 104,884,000  
 -ذمم دائنة : /61/1
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  - 500,420 حساب استيراد )عمالء(
  278,187 - حساب عموالت محول القيود القومي

  23,000 - مال البر
  673,719 1,737,650 حصيلة صادر )عمالء(

  26,802,900 400,856,142 *مليون دوالر(3مؤسسة البخاري ) 
  15,494 836,8,056 حسابات غرفة الصرافة

  - 6,306,836 **دائنون
  ,973,4542 809,179,5 حساب محول القيود القومي

 951,637,164 327,248,03  
ئنة بموجب خطاب بنك بات  االستثمار المطلقة للذمم الداحسامؤسسة البخاري : عبارة عن مبلغ تم تصنيفه من *

 .م 16/8/2016بتاريخ  2016السودان نمرة م/ ا ع د م / ا ت / 

مقابل أجهزة و خدمات للصرافات اآللية  S2Mمليون جنيه مستحق لشركة  4.9الدائنون مبلغ رصيد **يشمل 
 .لخدمات المالية اإلسالميةمليون جنيه مستحق لمجلس ا 1.4التابعة للبنك , و مبلغ 
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 مصرف السالم 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 -: األمانات 61/2
 تستلم.مساهمين لم  أرباحيمثل جزًء كبيرًا منها  
 -المخصصات: /71
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  1,348,335 ,448,5901 مان الودائع المصرفيةمخصص صندوق ض
  8,697,200 000,600,16 مخصص المكافأة السنوية

  5,000,000 000,00015, مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  315,000 1,000,000 مخصص مكافأة هيئة الرقابة الشرعية

  1,136,941 7,376,141 مخصص ضريبة و زكاة الدخل الشخصي
  2,180,643 669,708,3 ة سنوات سابقةبمخصص ضري

  11,989,380 44,147,003 مخصص زكاة العام
  13,253,477 324,790,24 مخصص ضريبة أرباح العام

 585,212,114 43,920,976  
 -حسابات االستثمار المطلقة : أصحابحقوق  /81
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  479,178,418  455,853,1,022  د حقوق أصحاب االستثمارات المطلقة*رصي
  43,255,395  724,913,63  (23عائد حقوق أصحاب االستثمارات المطلقة)إيضاح 

  -  2,056,949 فرق التقييم
  (14,103,738    )     )273,625,23( مبالغ مدفوعة مقدما

  855,198,51,06  508,330,075  
 أجلها عام واحد.بالجنيه السوداني  أخرىو  األمريكيتتكون الودائع االستثمارية من ودائع بالدوالر * 
 -المال: رأس /91
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  323,549,000 323,549,000 رأس المال المصرح به و المدفوع
 323,549,000 323,549,000  

جنيه  2.69للسهم و يعادل  أمريكيدوالر  1مليون سهم بقيمة اسمية  200 إليلمال المصرح به مقسم ا رأس
مبلغ  منحة, أسهم% 10م تمثل 2010جنيه خالل العام  23,758,000المال بمبلغ  رأسسوداني , تمت زيادة 

% 5م تمثل 2016جنيه خالل العام  15,561,400و مبلغ  منحة أسهم% 5تمثل  2013خالل  32,910,350
  .أسهم منحة
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 

 االحتياطيات :  /20
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  336,873,784 307,550,184 (20/1) احتياطي أعادة تقييم األراضي
  98,483,546 661,583,116 (20/2) ة تقييم استثمارات بالعمالت األجنبيةاحتياطي أعاد

  198,616,382 937,146,070 (20/3)احتياطي إعادة تقييم أصول و خصوم بالعمالت األجنبية 
  - 284,407,948 (20/4) إحتياطي عام

  76,978,238 290,343,97 (20/5حتياطي قانوني )إ
 608,030,2882, 50710,951,9  
 

 : األراضياحتياطي إعادة تقييم  /20/1
وهذا اإلحتياطي يخص  يتعلق إحتياطي إعادة تقييم األراضي باإلستثمارات العقارية المملوكة للمصرف ,

 اإلستثمارات الذاتية للمصرف.
 : إستثمارات بالعمالت األجنبيةاحتياطي إعادة تقييم  /20/2 

في بالعمالت األجنبية بنتيجة إعادة تقييم اإلستثمارات بالعمالت األجنبية ت يتعلق إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارا
 تاريخ قائمة المركز المالي , و هذا اإلحتياطي يخص اإلستثمارات الذاتية للمصرف.

 احتياطي إعادة تقييم االصول و الخصوم بالعمالت األجنبية : /20/3
و الخصوم بالعملة األجنبية في تاريخ إعداد القوائم المالية , و يتعلق هذا االحتياطي بنتيجة إعادة تقييم االصول 

حسب تعليمات البنك المركزي تتم معالجة الفروقات الناتجة عن تقييم االصول و الخصوم النقدية بالنقد األجنبي 
التقويم و )سواء كانت ربح أو خسارة ( بقائمة الدخل , و ال يسمح بتوزيع أو رسملة المكاسب الناتجة من فروقات 
 يتم تحويلها من قائمة الدخل إلي قائمة المركز المالي و حجزها في حساب منفصل ضمن حقوق الملكية. 

 : العاماالحتياطي  /20/4
وفقا للقرار المتخذ في إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الرابع عشر المنعقد بتاريخ تم تكوين اإلحتياطي العام 

 م.14/5/2018
 ياطي القانوني :االحت /20/5

م و تعميم بنك السودان المركزي بتاريخ 2004وفقا لمتطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة         
االحتياطي القانوني و يتم وقف هذا التحويل  إليالسنة  أرباح% من صافي 10م يتم تحويل نسبة 27/4/2007

 . ال المدفوعالم رأس% من 100عندما يساوي رصيد االحتياطي القانوني 
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 
 -دخل البيوع المؤجلة : /12
 
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  105,461,422 155,906,427 إيرادات المرابحة
  17,792,337 - إيرادات االستصناع

           113,132          799,77 إيرادات اإلجارة
 226,984,155 123,366,891  
 

 -دخل االستثمارات : /22
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  41,874,845 222,559,68 إيرادات شهامة
  4,130,460 613,753,2 عائد صناديق استثمارية )إدارة السيولة بين المصارف(

  4,886,104 619,045,6 أرباح المضاربات مع العمالء
  24,913,738 353,853,40 أرباح المشاركات

  3,232,998 387,786,4 بنوك محلية –أرباح ودائع استثمارية 
         104,357        161,792 بنوك خارجية –أرباح ودائع استثمارية 

 355,790,123 502,142,79  
 

 -حسابات االستثمار المطلقة : أصحابعائد  /23
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  60,934,440   97,873,449   الحصة من الربح قبل خصم حصة المصرف كمضارب
  (17,679,045) )725,959,33( حصة المصرف كمضارب

  43,255,395  63,913,724  صافي العائد بعد خصم حصة المصرف كمضارب
                     -                     -  قيمة الدعم المقدم من المصرف

  43,255,395  724,913,63  الحصة النهائية بعد الدعم
% في حين تتراوح نسبة 95-%25المضاربة من  أرباحتتراوح نسبة حصة المضارب )المصرف( من صافي 

 %.75-% 5من  األرباحصافي  المال من أربابحصة 
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 

 -: ه الذاتيةستثماراتالمصرف من إ  دخل /24

 م8201ديسمبر//31 
 جنيه سوداني

 م7201ديسمبر//31
 جنيه سوداني

 

  4,423,483 18,541,448 أرباح أسهم مصرف السالم البحرين
  - 827,551,19 الجزائرأرباح أسهم مصرف السالم 

  - 412,430,104 بيع أراضيأرباح 
                   -      599),(567 خسائر إستثمارات صندوق الريان العقاري

 141,924,120 4,423,483  
 

 -الخدمات المصرفية : إيرادات /25
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  2,205,448 053,428,3 عمولة مسك الدفاتر و الشيكات
  102,514 295,685 عمولة االعتماد

  4,911,210 707,650,1 عمولة الضمانات
  215,155 160,128 عمولة الشيكات المصرفية و التحاويل

  2,310,893 146,194,3 عمولة إدارية
  252,598 951,303 عمولة خدمات مصرفية أخرى

  415,424 592,401 عمولة الرسائل القصيرة
  140 185 عمولة خدمات ما بعد البيع

  316,109 623,5,488 إيرادات حواالت صادرة
  555,490 643,393 إيرادات الصرافات اآللية

  5,100 004,7 إيرادات السويفت
  148,635 983,154 إيرادات خزائن األمانات

         476,977        519,832 بايل المصرفيإيرادات نظام المو 
 557,666,61 11,915,693  
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 
 
 

 -: األخرى اإليرادات / 62

 م8201ديسمبر//31 
 جنيه سوداني

 م7201ديسمبر//31
 جنيه سوداني

 

  - 530,165 أخرىإيرادات متنوعة 
  5,427 - إيرادات أتعاب التسجيل و الرهن

  58,472 950,521 إيرادات تامين 
  45,199 334,601 إيرادات مشتريات الكهرباء و المعامالت االلكترونية

  47,481 - عائد التخلص من االصول
  12,194,576 616,757,39 فائض مخصصات سنوات سابقة

 065,411,41 5512,351,1  
 

 

 -تكلفة العمالة : /27

 م8201ديسمبر//31 
 جنيه سوداني

 م7201ديسمبر//31
 جنيه سوداني

 

  14,067,071 19,626,784 رواتب أساسية
  4,401,864 6,414,153 منحة األعياد

  398,031 548,541 بدل طبيعة عمل
  3,045,697 561,455,4 بدل لبس

  3,544,771 ,902,6003 مكافأة نهاية الخدمة
  1,436,693 ,191,3561 بعثات و تدريب

  8,812,286 000,600,16 المكافآت
  3,565,000 768,123,5 التامين الصحي

  2,697,149 047,761,3 تأمينات اجتماعية
  202,153 677,940 اجر إضافي

  503,806 684,809 مزايا نقدية و عينية
  250,000 000500, ترفيه العاملين

      2,999,321     229,669,4 ريف إجازة بدل مصا
 537,406,68 45,923,842  
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 
 

 مصروفات التشغيل : /28
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  866,315 3231,599, مطبوعات وأدوات مكتبية
  3,799,275 8,374,969 و الصيانة حالاالص

  856,908 1,290,762 مصروفات االتصاالت
  662,861 1,111,163 تسيير و صيانة العربات

  1,463,785 3,088,513 الكهرباء و المياه
  556,439 1,148,388 تامين ضد الخطر
  644,344 745,864 مصروفات حراسة
  5,278,699 3,632,297 صرافات آلية إيجارات فروع و

  49,200 154,050 صيانة النباتات و الزهور
  148,462 268,908 أتعاب استشارات قانونية

  - 31,727 رسوم قضائية
  611,778 1,029,663 مصاريف الجمعية العمومية

  222,300 263,250 رسوم المراجعة
  279,150 796,935 نفقات هيئة الرقابة الشرعية

  4,715,663 13,392,159 نفقات اجتماعات مجلس اإلدارة
  3,947,000 15,000,000 مكافأة مجلس اإلدارة

  315,000 1,000,000 مكافاة هيئة الرقابة الشرعية
  990,686 1,675,808 االشتراكات

  489,167 1,466,045 ضيافة
  - 74,337 مصروفات فرز النقدية

  737,691 9963,25 مصاريف النظافة
  130,328 34,562 متنوعة

  - 79,060 النقل و الترحيل
  1,108,408 2,125,301 مصروفات سفر
  14,982 640 مصروفات بنكية

  1,261,566 1,133,884 ومساهاماتتبرعات 
 27,830 110,708 سويفت
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ر ديسمب 31للسنة  المنتهية في 
 

  1,205,771 913,077,2 الدعاية و اإلعالن
  1,252,635 ,162,3291 مساهمة المصرف في صندوق ضمان الودائع المصرفية

  225,539 418,253 مصاريف محول القيود القومي
  94,363 707,119 مصاريف خدمات

           37,156          490,91 صحف و كتب و مجالت
 265,463,64 1,993,3013  
 

 -العائد على السهم: /29

 
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  115,072,260 942,180,212 صافي األرباح للسنة
  121,275,000 121,275,000 عدد األسهم
  .950 77.7 ربح السهم

 
 الحسابات النظامية  /30

 

 ها في قائمة المركز المالي و تفاصيلها كاآلتي :توجد حسابات نظامية ال يتم إدراج
 
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  944,000 - شهادات شهامة تحت التحصيل
  33,470,246 574,423,178 اتالتزامات العمالء اعتماد

  21,763,175 466,149,25 التزامات العمالء خطابات ضمان
 040,573,203 56,177,421  
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 مصرف السالم

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 

 

 التوزيع القطاعي للتمويل /31
:  2017جنيه سوداني ) ديسمبر  : 1,584,434,194 2018 ديسمبر/31ة المنتهية في بلغ حجم التمويل للسن

 -كالتالي:انت نسب التوزيع على القطاعات المختلفة جنيه سوداني ( و ك 1,106,115,108
   

 %8.8 %18.1 صناعة
 %5.6 %5.2 نقل

 %17.8 %2.5 تجارة
 %1.1 %0.8 زراعة

 %13.3 %5.6 مباني و تشييد
 %53.4 %67.8 قطاعات أخرى

 %100 %100 المجموع
 

 -المسئولية االجتماعية : /32
 م2018مليون جنيه سوداني لعام  44.1من خالل الزكاة و البالغة حوالي يقوم المصرف بدعم الشرائح الفقيرة     

للمؤسسات  , باإلضافة إلي أن المصرف قام خالل السنة بدفع تبرعاتمليون جنيه سوداني ( 11.9 م:2017)
 . لمحتاجيناالخدمية والخيرية و 
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31تهية في للسنة  المن
 

 -ذات عالقة : إطرافالمعامالت مع  /33
و كبار المسئولين  اإلدارةمجلس  ءالمساهمين, أعضااالعتيادية بمعامالت مع  أعمالهيقوم المصرف ضمن  

  عادية.شروط تجارية و  أساسبالمصرف و المؤسسات التابعة لهم و تتم هذه المعامالت علي 
 

 2018ديسمبر  31
 ه سودانيجني

 
 

 أعضاءكبار المساهمين و 
و الشركات  اإلدارةمجلس 

 التابعة لهم

 31/12/2018الرصيد في  كبار المسئولين بالمصرف

    بنود قائمة المركز المالي:
 890,254,61 477,444,15 413,810,45 مرابحات 
 20,250,000 - 20,250,000 مشاركات
 299,448,675 - 299,448,675 مضاربات

 10,201,584 229,910 9,971,674 حسابات استثمار مطلقة
 3,181,258 609,508 2,571,750 حسابات جارية

    بنود قائمة الدخل :
 13,461,554 344,356 13,117,198 أرباح مرابحات
 1,785,000 - 1,785,000 أرباح مضاربات
 856,200 - 856,200 أرباح استصناع

    تعويضات اإلدارة العليا :
 8,540,310 4,073,160 4,467,150 مكافآت
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 

 2017ديسمبر  31
 جنيه سوداني

 
 

كبار المساهمين و أعضاء 
مجلس اإلدارة و الشركات 

 التابعة لهم

 31/12/2017الرصيد في  كبار المسئولين بالمصرف

    بنود قائمة المركز المالي:
 52,173,206 20,100,245 32,072,961 مرابحات 
 62,681,972 - 62,681,972 مضاربات
 48,928,608 - 48,928,608 استصناع

 804,000 804,000 - حسابات استثمار مطلقة
 3,417,000 2,843,000 574,000 حسابات جارية

    بنود قائمة الدخل :
 13,481,647 4,849,705 8,631,942 باح مرابحاتأر 

 8,868,458 - 8,868,458 أرباح استصناع
    تعويضات اإلدارة العليا :

 6,020,000 2,450,000 3,570,000 مكافآت
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 مصرف السالم

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 

 
 -حسابات االستثمار المطلقة :توزيع  /34
 م2018ديسمبر 31جنيه سوداني في  1,065,198,855المطلقة  رستثمااإلرصيد حسابات  إجماليبلغ      

 إجمالي% من 53.5نسبة  أدناه( وتمثل ودائع عمالء المصرف 2017 جنيه سوداني : 508,330,075)   
  .الودائع    

 م8201ديسمبر /31  العميل
 جنيه سوداني

 000,000180, المشرق األزرقبنك النيل 
 000,000146, الخدمة الشاملةصندوق 

 100,000,000 بنك الخليج

 40,000,000 بنك المال

 30,000,000 الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات اإلجتماعية

 000,00025, إتحاد عام أصحاب العمل السوداني
 0020,000,0 صندوق ضمان الودائع المصرفية

 13,000,000 أحمد التيجاني فؤاد

 10,000,000 شركة البركة للتأمين

 6,000,000 شركة تنمية لإلستثمار

 000,000570, اإلجمالي
 

 -مخاطر  االئتمان : /35
مالية في الوفاء بالتزامه مما  أداة أومعاملة تمويل  أطرافمخاطر االئتمان هي مخاطر عدم تمكن احد  أن 

ها لخسارة مالية , يتم مراقبة سياسة االئتمان و مخاطر االئتمان التي قد يتعرض ل اآلخرالطرف يتسبب في تكبد 
مجموعات من العمالء في  أو أفراديعمل المصرف علي تجنب تركز المخاطر مع  ,المصرف بصورة مستمرة

 ننات الالزمة, إعلي الضما أيضاالمصرف التمويل كما يحصل  أنشطةمحددة من خالل تنويع  أعمال أومواقع 
 . (31) اإليضاحالمعلومات حول التوزيع القطاعي الهامة لمخاطر االئتمان مبينة في 

 
 -مخاطر السيولة : /63

ر طتنتج مخا حيثحتياجاته التمويلية ,إتكمن في عدم قدرة المصرف علي الوفاء بصافي  مخاطر السيولة  إن    
االئتمان مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل على تدني درجة  أوالسيولة عن التقلبات في السوق 

و السيولة مع الموجودات  إدارةبتنويع مصادر التمويل و  اإلدارةالفور . و للوقاية من هذه المخاطر , قامت 
 المالية القابلة للتداول . األوراقللنقد و البنود المماثلة للنقد و  االحتفاظ برصيد كاف 
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 مصرف السالم
 ات حول القوائم المالية إيضاح

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 
  -مخاطر السوق : /73

تنتج مخاطر السوق عن التغير في معدالت العوائد العالمية علي األدوات المالية وأسعار الصرف للعمالت 
ة د وضع مجلس اإلدار , لقأسعار األسهمباشرة علي قيمة موجودات المصرف و األجنبية التي قد تؤثر بصورة غير م

 المطلوبات بالمصرف .واصل لجنة الموجودات و التي تراقبها بشكل متيمة المخاطر والتي يمكن تقبلها و لق حدوداً 
 
 -: األسهم أسعارمخاطر  /83

 نوعيةحدود لمبلغ و  اإلدارة. لقد وضع مجلس  األسهم أسعارعن التغيرات في  األسهم أسعارتنتج مخاطر      
 المصرف.هذا باستمرار من قبل لجنة استثمارات يتم مراقبة التي يمكن قبولها و  االستثمارات

 
 -مخاطر معدل الربح : /39

تكلفة مطلوباته , يقوم المصرف بإثبات مصرف لتقلبات على دخل موجوداته و كمؤسسة إسالمية يتعرض ال     
 اإلدارة حدود لمخاطر معدل الربح. دخل بعض موجوداته المالية علي أساس التناسب الزمني . لقد وضع مجلس

 
 -صافي مخاطر العملة : /04

 األجنبية,صرف العمالت  أسعارالمالية بسبب التغير في  األداةمخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة  إن      
ائها من بق للتأكدراقبة المراكز بشكل دوري مو يتم  العملة,بوضع حدود علي المراكز حسب  اإلدارةلقد قام مجلس 
 الموضوعة.ضمن الحدود 

كان صافي  أخرى, أجنبيةعمالت و  األمريكيمطلوبات المصرف هي بالدوالر جزًء مقدرًا من موجودات و  إن   
 -كاألتي: األجنبيةديسمبر بالعمالت  31موقف المصرف في 

 
 م8201   

 دوالر أمريكي  
 م 7201
 دوالر أمريكي 

 

  65,469,426   59,694,322   الموجودات
   (30,667,398)  )524,178,25( ناقصا : المطلوبات

  34,802,028  ,798,51534  صافي موقف العملة األجنبية
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة  المنتهية في 
 
 -المال : رأسكفاية  /14
  .بنك السودان المركزي تلمنشورايتم حساب نسبة مخاطر الموجودات وفقا  
 
 م8201ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م7201ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  892,209,600 000749,148,1, صافي رأس المال األساسي
  2,685,022,230 4,031,302,000 إجمالي البنود داخل و خارج الميزانية المرجحة بأوزان المخاطر

  %33.2 %5.28 نسبة كفاية رأس المال
  %12 %12 الحد االدني المطلوب

 
 -الزكاة : /24

 م2018, و تم عمل المخصص الالزم لعامم 2017 سدد المصرف كافة التزاماته الزكوية حتي عام     
 
 -: األعمال أرباحضريبة  /34

    . م2018و تم عمل المخصص الالزم لعام م2017سدد المصرف كافة التزاماته الضريبية حتي عام   
   
 -أرقام المقارنة: /44 

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمت إعادة تصنيف وتعديل بعض أرقام المقارنة لتتماشي مع تصنيف السنة الحالي    


