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 صرف السالمم
 غير المراجعة  –يضاحات حول القوائم المالية المختصرة إ
 م2022 /يونيو/ 30ة أشهر المنتهية في ستلل
 
 -النشاط :و  التأسيس / 1

   السودان كشركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة بالخرطوم بموجب شهادة    –تأسس مصرف السالم        

  م  1925م و ذلك حسب قانون الشركات لعام  2004ديسمبر    28  بتاريخ  23335التسجيل الصادرة بالرقم         

 هذا و قد    .و يقوم المصرف بممارسة جميع األعمال و األنشطة المصرفية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية       

ي عند م , يمارس المصرف نشاطه من مركزه الرئيس2005باشر المصرف نشاطه المصرفي ابتداًء من مايو        
  رمان  و فرع السالم روتانا بفندق السالم روتانا شارع أفريقيا و امد  مع شارع الحرية  قاطع شارع الجمهوريةت      

 .  شارع الموردة       
 :/ إعداد القوائم المالية 2

  -المعايير المحاسبية : ( أ)
   المراجعة ئة المحاسبة و هي الصادرة عنتم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا لمعايير المحاسبة       

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

 م و التي تم إعدادها وفقا  31/12/2120ئم المالية السنوية للسنة المنتهية في قواإعداد ال  المستخدمة في      
 الصادرة من هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و حسب متطلبات    ةبلمعايير المحاس      
 .  عية للمصرف المركزي و فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشر   بنك السودان      

 : السياسات المحاسبية (ب)
  م و اإليضاحات المرفقة   2120يجب أن تقرا هذه القوائم المالية المرحلية مع القوائم المالية السنوية لسنة     

     ال تحتوي القوائم المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات و اإليضاحات المطلوبة إلصدار  ,بها    

         الءم مع متطلبات معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة و المراجعة يت كاملة بما قوائم مالية    

 ذلك ليس بالضرورة أن تعتبر نتائج الفترة المنتهية  ىللمؤسسات المالية اإلسالمية . إضافة إل    

 م.2022/ديسمبر/31م مؤشر لنتائج السنة المنتهية في  2022/يونيو/30في     
     

 ية و عملة العرض ظيفالعملة الو  ( 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 

 م2022 ونيو/ي /30ة أشهر المنتهية في ستلل
 استثمارات في أوراق مالية حتى تاريخ االستحقاق  /3
 
 م30/6/2220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة 

 م31/12/1220
 جنيه سوداني

 مراجعة
 27,435,500 33,569,500 صكوك )شهامة(

 33,569,500 27,435,500 
   
 استثمار في المضاربات  /4
 م03/6/2220  

 جنيه سوداني
 غير مراجعة 

 م31/12/2021
 ه سودانيجني

 مراجعة 
 23,000,000 217,501,123 ومؤسسات أفراد –مضاربات مع عمالء 

 75,000,000 - مضاربات مع شركة دام لألوراق المالية 
 850,000,000 810,000,000 مضاربات مع شركة هايبر ديل 
 - 15,000,000 صندوق البركة الرابع لالستثمار

 41,220,000 41,220,000 يلهايبر د – صندوق اإلستثمارات الثاني
 250,000,000 250,000,000 هايبر ديل  –صندوق اإلنتاج الحيواني 

      603,794,370    706,294,370 مضاربات مع بنوك 
 1,843,014,370 2,040,015,493 اإلجمالي
 4,900,47        )(7 )     (8,220,489 التمويل واإلستثمار  مخصص مخاطر –ناقصا 

 5,004,792,031 1,838,113,893 
 
 مشاركات   /5
 م03/6/2220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة 

 م31/12/2120
 جنيه سوداني

 مراجعة 
 1,066,241,461  892,191,461 مشاركات مع عمالء )مؤسسات و أفراد( 

  )     (10,774,415 (11,357,915) مخصص مخاطر التمويل –ناقصا 
 880,833,546  467,0461,055, 
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 ف السالممصر 
 غير المراجعة  –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 م2022 يونيو/ /30ة أشهر المنتهية في ستلل
 
 
 استثمارات  في أوراق مالية متاحة للبيع  /6
 

 م03/6/2220 نسبة الملكية
 جنيه سوداني
 غير مراجعة 

 م31/12/2120
 جنيه سوداني

 مراجعة 
 2,733,679,808 3,576,177,694 %  0.98            البحرين أسهم مصرف السالم 

 3,597,440,000 4,569,070,400 % 3.60          الجزائر        –مصرف السالم 
 710,809,531 903,153,825 % 0.06                أسهم مدينة الملك عبد هللا

 289,939,237 1,000 ة استثمارات في صناديق داخل الدول
             50,000             50,000 % 50    ية                  قار السالم العشركة 

 9,048,452,919 7,331,918,576 
 
 تحليل االستثمارات  /7

 
 م03/6/2220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة 

 م31/12/2120
 جنيه سوداني

 مراجعة 
 3,679,286,705 3,414,530,079 7/1استثمارات محلية 

 3,444,489,339 4,479,331,519 7/2ات خليجية استثمار 
   3,597,440,000   4,569,070,400 استثمارات دولية )مصرف السالم الجزائر( 

 12,462,931,998 0446,21,,72110 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة  –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 2022 يونيو/ /30ة أشهر المنتهية في ستلل

71

 م03/6/2220 
 جنيه سوداني
 غير مراجعة 

 م31/12/2120
 جنيه سوداني

 مراجعة 
 27,435,500 33,569,500 صكوك )شهامة(

 289,939,237 1,000 صناديق استثمارية داخل الدولة 

 - 15,000,000 صندوق البركة الرابع لالستثمار

 18,099,523 209,280,634 عمالء  مع مضاربات
 75,000,000 - شركة دام لالوراق المالية اربات مع مض

 1,141,220,000 1,101,220,000 مضاربات مع شركة هايبر ديل لالوراق المالية 
 603,794,370 706,294,370 مضاربات مع بنوك محلية

 1,055,467,046 880,833,546 مشاركات 

 50,000 50,000 شركة السالم العقارية
   468,281,029    281,02968,4 محلية أراضي 

 3,414,530,079 705,682,793,6 
   
 
 استثمارات خليجية 7/2
 
 م03/6/2220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة 

 م31/12/2120
 جنيه سوداني

 مراجعة 
 2,733,679,808 3,576,177,694 أسهم مصرف السالم البحرين 

    1,53710,809    903,153,825 أسهم مدينة الملك عبد هللا 
 
 

4,479,331,519 3,444,489,339 
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 مصرف السالم

 غير المراجعة  –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 
 2022/ يونيو /30ة أشهر المنتهية في ستلل
 
 / رأس المال8
 
 م30/6/2220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة 

 م31/12/1220
 جنيه سوداني

 مراجعة
323,549,000 9,000,54323 لمدفوع رأس المال ا      

 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 سوداني , 
 / االحتياطيات 9
 م30/6/2202 

 جنيه سوداني
 م31/12/1202

 انيجنيه سود
 

  307,550,184 307,550,184 إحتياطي أعادة تقييم األراضي 
  6,786,529,003 8,680,787,080 تثمارات بالعمالت األجنبية إحتياطي أعادة تقييم اس

  5,536,675,345 6,976,014,227 ل وخصوم بالعمالت األجنبية إحتياطي إعادة تقييم أصو 
  284,407,948 284,407,948 إحتياطي عام  

       197,065,846     288,251,838 (1/9إحتياطي قانوني )
  13,112,228,326 16,537,011,277 جمالياإل
 
 االحتياطي القانوني  9/1
إلي االحتياطي القانوني و يتم وقف هذا   احرباأل% من 10وفقا لقانون بنك السودان المركزي يتم تحويل نسبة   

من أرباح  % 10% من رأس المال المدفوع . تم تحويل 100القانوني  اطيصيد االحتيالتحويل عندما يعادل ر 
 الفترة إلي االحتياطي القانوني .
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 مصرف السالم

 غير المراجعة  –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 
 2022/ يونيو /30ة أشهر المنتهية في ستلل
 
 الحسابات النظامية  /10

 راجها في قائمة المركز المالي و تفاصيلها كاآلتي : إد مية ال يتمتوجد حسابات نظا 
 
 
 م03/6/2220 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة 

 م31/12/2021
 جنيه سوداني

 مراجعة 
 12,071,665,583 31,576,401,942 التزامات العمالء اعتمادات 

 810,025,143 133,022,546 التزامات العمالء خطابات ضمان
 5,896,439,394 15,664,690,350 ة مقيدةودائع استثماري

      748,185,047      949,798,278 الديون التي تم شطبها 
 48,323,913,116 19,526,315,167 
 


