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 السودان  –مصرف الســــــــــــــــــــــالم 

 (شركة مساهمة عامة )

 القوائم املالية املرحلية املوجزة   

 غير املراجعة 

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في

 م 2021مـــــــــــــــــــــــــارس   31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 
 



 3 

 



 4 



 5 



 6 

 
 

 



 7 

 

 مصرف السالم
 ير المراجعةغ –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 م2120مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 -النشاط :و  التأسيس  /1

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

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

 . ا و امدرمان شارع الموردةيشارع أفريقلسالم روتانا بو فرع ا مع شارع الحرية شارع الجمهورية
 :إعداد القوائم المالية  /2

  -المعايير المحاسبية : (أ)
لمحاسبة و تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة ا           

لية( إن المرح المالية ارير( )التق34المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و للمعيار المحاسبي الدولي رقم )
ة مستخدمالسياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة تتطابق مع السياسات ال

المحاسبة  م و التي تم إعدادها وفقا لمعايير31/12/2020في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
كزي و المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و حسب متطلبات بنك السودان المر  الصادرة من هيئة المحاسبة و

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

ات المرفقة م و اإليضاح 2020يجب أن تقرا هذه القوائم المالية المرحلية مع القوائم المالية السنوية لسنة    
  .بها
قوائم  تحتوي القوائم المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات و اإليضاحات المطلوبة إلصدار ال      

لية ت المامالية كاملة بما يتالءم مع متطلبات معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسا
نتائج م مؤشر ل 2021/مارس/31المنتهية في اإلسالمية . إضافة إلي ذلك ليس بالضرورة أن تعتبر نتائج الفترة 

 م.2021ديسمبر//31السنة المنتهية في 
    

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

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

 م2021مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في 
 
 استثمارات في أوراق مالية حتى تاريخ االستحقاق /3
 م13/3/1220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/2020
 جنيه سوداني

 مراجعة
   

 670,816,000 670,816,000 صكوك )شهامة(
 670,816,000 670,816,000 
 
 استثمار في المضاربات  /4
 م13/3/1220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/2020
 جنيه سوداني

 مراجعة
   

 119,528,216   170,727,661  أفراد * –مضاربات مع عمالء 
 210,000,000  210,000,000   شركة دام لألوراق الماليةمضاربات 
  220,000,000  220,000,000 شركة هايبر ديلمضاربات 

 231,518,309  309,518,251  مضاربات مع بنوك
  1,343,245,479  781,046,525 

    )92,976,349(   )995,194,635( مخصص مخاطر التمويل و االستثمار –ناقصا 
  484,050,708  688,070,176 

 مضاربات مع عمالء*
    مليون دوالر , تعثرت هذه المضاربة  1,66ميل بمبلغ تتضمن مضاربات مع عمالء مضاربة متعثرة مع ع    

 م .25/9/2008بتاريخ 
 مشاركات إستثمار في ال /5
 م13/3/1220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/2020
 جنيه سوداني

 مراجعة
 293,309,532   259,392,382  مشاركات مع عمالء )مؤسسات و أفراد(

      )2,964,595(   ) 923,823,3( مخصص مخاطر التمويل –ناقصا 
  336,568,378  290,344,937 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 م2021مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 استثمارات  في أوراق مالية متاحة للبيع  /6
 

 م13/3/1220 نسبة الملكية
 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م13/12/2020
 جنيه سوداني

 مراجعة
   

 192,477,000 72,455,600  ةاستثمارات في صناديق داخل الدول
 50,000 50,000 %50شركة السالم العقارية                    

 428,339,279 199,704,3,044          %           0.98 أسهم مصرف السالم البحرين
 101,519,786 540,870,702         %               0.06 أسهم مدينة الملك عبد اهلل

 441,100,000 000,108,453,0 %3.60الجزائر             –مصرف السالم 
 339,188,874,6 065,486,1,163 
 
 تحليل االستثمارات /7
 م13/3/1220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/2020
 جنيه سوداني

 مراجعة
   

 142,039,310,2   2,298,221,449 7/1ة استثمارات محلي

  065,859,529   3,747,574,739 7/2استثمارات خليجية 
           000,100,441      000,108,3,054 استثمارات دولية )مصرف السالم الجزائر(

 188,904,099,9   207,998,280,3 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –صرة إيضاحات حول القوائم المالية المخت

 م2021مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 استثمارات محلية 7/1
 

 م31/3/1220 
 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/2020
 جنيه سوداني

 مراجعة
   

 000,816,670  000,816,670 صكوك )شهامة(

 000,477,192  600,455,72 صنادق إستثمارية داخل الدولة
 867,551,26  175,532,26 عمالء معمضاربات 
 000,000,210  210,000,000 شركة دام لألوراق المالية معمضاربات 
 220,000,000  220,000,000 لألوراق المالية هايبر ديلشركة  معمضاربات 

 309,518,231  251,518,309 مضاربات مع بنوك محلية

 937,344,290  378,568,336 مشاركات
  50,000 50,000 لعقاريةشركة السالم ا

     920,281,468     920,281,468 أراضي محلية

 449,221,298,2   142,039,310,2 

   

 
 استثمارات خليجية 7/2
 
 م31/3/1220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/2020
 جنيه سوداني

 مراجعة
   

 428,339,279 3,044,704,199 أسهم مصرف السالم البحرين
 786,519,101 540,870,702 مدينة الملك عبد اهللأسهم 

 739,574,3,747 065,859,529 
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 مصرف السالم

 غير المراجعة –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 
 م2021مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 رأس المال /8
 م13/3/1220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/2020
 يه سودانيجن

 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  200رأس المال المصرح به مقسم إلي 

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

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

 
 نظامية الحسابات ال /10

 حسابات نظامية ال يتم إدراجها في قائمة المركز المالي و تفاصيلها كاآلتي :توجد  
 
 م13/3/1220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/2020
 جنيه سوداني

 مراجعة
   

 206,590,213 1,430,592,225 التزامات العمالء اعتمادات
 22,785,509 22,161,090 التزامات العمالء خطابات ضمان

 1,716,530 1,716,530 التي تم شطبهاالديون 
 845,469,1,454 231,092,252 
 
 


