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 مصرف السالم
 غير المراجعة –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 م2017سبتمبر/  /30للتسعة أشهر المنتهية في 
 
 -النشاط :و  التأسيس  /1

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

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

 . رمان شارع الموردةو فرع السالم روتانا بفندق السالم روتانا شارع أفريقيا و امد مع شارع الحرية شارع الجمهورية
 :إعداد القوائم المالية  /2

  -المعايير المحاسبية : (أ)
مالية المرحلية المختصرة وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة و تم إعداد القوائم ال           

( )التقارير المالية المرحلية( إن 34المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و للمعيار المحاسبي الدولي رقم )
السياسات المستخدمة  السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة تتطابق مع

م و التي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة 31/12/2016في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
الصادرة من هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و حسب متطلبات بنك السودان المركزي و 

 ة للمصرف .فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشرعي
 : السياسات المحاسبية (ب)

م و اإليضاحات المرفقة  2016يجب أن تقرا هذه القوائم المالية المرحلية مع القوائم المالية السنوية لسنة       
ال تحتوي القوائم المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات و اإليضاحات المطلوبة إلصدار قوائم  ,بها

ءم مع متطلبات معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات مالية كاملة بما يتال
م  2017سبتمبر//30المالية اإلسالمية . إضافة إلي ذلك ليس بالضرورة أن تعتبر نتائج الفترة المنتهية في 

 م.2017ديسمبر//31مؤشر لنتائج السنة المنتهية في 
    

 العملة الوظيفية و عملة العرض (ج)
تم إعداد القوائم المالية بالجنيه السوداني و هي العملة الوظيفية و عملة العرض و التي تعد بها          

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

 م2017سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 
 
 ق مالية حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات في أورا /3
 
 م30/9/7201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/6201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 259,404,000 242,554,656 صكوك )شهامة(

 242,554,656 259,404,000 
   
 
 استثمار في المضاربات  /4
  
 م30/9/7201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/6201
 جنيه سوداني

 ةمراجع
  229,494,349  93,880,294 أفراد * –مضاربات مع عمالء 

 45,110,286  113,393,371  مضاربات مع بنوك
 207,273,665  274,604,635  

 (32,520,920  ) (29,569,102) مخصص مخاطر التمويل و االستثمار –ناقصا 
  177,704,563  242,083,715 
 

 مضاربات مع عمالء •
مليون دوالر , تعثرت هذه المضاربة      3.5ت مع عمالء مضاربة متعثرة مع عميل بمبلغ تتضمن مضاربا    

 م .25/9/2008بتاريخ 
 مشاركات  /5
 م30/9/7201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/6201
 جنيه سوداني

 مراجعة
  113,196,317  151,526,260 مشاركات مع عمالء )مؤسسات و أفراد(

 (1,131,963    ) )   (1,511,263 طر التمويلمخصص مخا –ناقصا 
  150,014,997  112,064,354 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 م2017سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 
 
 
 استثمارات  في أوراق مالية متاحة للبيع  /6
 

 م30/9/7201 نسبة الملكية
 نيجنيه سودا

 غير مراجعة

 م31/12/6201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 1,386,800 1,765,670 استثمارات في صناديق خارج الدولة

 18,419,950 11,643,103 أصول مقتناة
 25,746,000 144,961,360  ةاستثمارات في صناديق داخل الدول

 50,000 50,000 %50شركة السالم العقارية                    
 52,186,640 59,233,009 صرف السالم البحرينأسهم م

 13,071,297 14,831,253 أسهم مدينة الملك عبد اهلل
   39,051,650   44,324,500 %5الجزائر                –مصرف السالم 

 276,808,895 149,912,337 
 
 تحليل االستثمارات /7

 
 م30/9/7201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/6201
 ه سودانيجني

 مراجعة
 1,160,625,046 1,227,445,285 7/1استثمارات محلية 

 84,041,737 95,572,332 7/2استثمارات خليجية 
      39,051,650      44,324,500 استثمارات دولية )مصرف السالم الجزائر(

 1,367,342,117 1,283,718,433 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –لمالية المختصرة إيضاحات حول القوائم ا

 2017سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 
 
 
 
 استثمارات محلية 7/1
 

 م30/9/7201 
 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/6201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 259,404,000 242,554,656 صكوك )شهامة(

 25,746,000 144,961,360 صكوك صندوق إدارة السيولة
 27,436,153 93,650,971 مع بنوك محلية مضاربات

 197,250,562 64,311,192 مضاربات لدى عمالء
 112,064,354 150,014,997 مشاركات

 50,000 50,000 شركة السالم العقارية
 18,419,950 11,643,103 أصول مقتناة
   520,254,027    520,259,006 أراضي محلية

 1,227,445,285 1,160,625,046 
   
 
 استثمارات خليجية 7/2
 
 م30/9/7201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/6201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 52,186,640 59,233,009 أسهم مصرف السالم البحرين

 13,071,297 14,831,253 أسهم مدينة الملك عبد اهلل
 1,386,800 1,765,670 استثمارات في صناديق خارج الدولة

 17,397,000 19,742,400 لعربي الدوليمصرف يوباف ا
 
 

95,572,332 84,041,737 
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 مصرف السالم

 غير المراجعة –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 
 2017سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

 
 رأس المال /8
 
 م30/9/7201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/6201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 323,549,000 323,549,000 رأس المال المدفوع      

 323,549,000 323,549,000 

 
جنيه  2.69دوالر أمريكي للسهم و يعادل  1مليون سهم بقيمة اسمية  200 ىرأس المال المصرح به مقسم إل

لغ % أسهم منحة, و مب10م تمثل 2010جنيه خالل العام  23.758.000سوداني , تمت زيادة رأس المال بمبلغ 
% أسهم 5م تمثل 2016خالل  15.561.400% أسهم منحة و مبلغ 5م تمثل 2013خالل  32.910.350

 .  منحة
 
 االحتياطي القانوني /9
االحتياطي القانوني و يتم وقف هذا  إلى احرباأل% من 10وفقا لقانون بنك السودان المركزي يتم تحويل نسبة   

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

 
 الحسابات النظامية  /10

 توجد حسابات نظامية ال يتم إدراجها في قائمة المركز المالي و تفاصيلها كاآلتي : 
 
 
 م30/9/7201 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/6201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 26,600,602 30,186,798 التزامات العمالء اعتمادات

 42,006,985 23,326,175 التزامات العمالء خطابات ضمان
   2,493,000       944,000 شهادات شهامة تحت التحصيل

 54,456,973 71,100,587 
 


