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مصرف السالم

قائمة الدخل المرحلية المختصرة -  غير مدققة
للتسعة اشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩

جنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانى
غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةالدخل

    ٢٩,٩٠١,٧٥٠   ٣٠,٦٥٨,١٤٠  ١١,٩٩٥,٣٨٧     ١١,٥٣٦,٩٤٤دخل البيوع المؤجلة

    ١٩,٧٨٩,٦٥٩   ١٣,٣٢٣,٦٥٧    ٥,١٦٠,٥٢٢       ٤,٠٩٩,٧١٥دخل االستثمارات

      ١,٦٥٠,٣٧٨    (٦,٠٣٠,٧٨٧)   (٢,٧٢٤,٤٤٤)      (٤,٣٦٣,١٤٥)مكاسب (خسائر )غير محققة من تقييم االستثمارات

    ٥١,٣٤١,٧٨٧   ٣٧,٩٥١,٠١٠  ١٤,٤٣١,٤٦٥     ١١,٢٧٣,٥١٥إجمالي الدخل من التمويل واإلستثمار

   (٢١,٤٠٧,٤٨١)  (٢٠,٢٩٠,٤١٠)   (٢,٤٧٥,٤٨٨)      (٩,٧٦١,٣٢٥)يطرح عائد أصحاب االستثمارات المطلقة

نصيب المصرف من دخل االستثمارات (يصفته مضارباً 
ورب مال)

٢٩,٩٣٤,٣٠٦   ١٧,٦٦٠,٦٠٠  ١١,٩٥٥,٩٧٧       ١,٥١٢,١٩٠    

      ٥,٠٠١,٠٨٦     ٧,٤٧٠,٣٥٦      ٤٧٧,٩٢٤       ٤,١٠١,١٣٣إيرادات الخدمات المصرفية

      ١,٩١٠,٢٧٣     ١,١٣٢,٣٤٧      ٢٨٤,٠٤٠          ٧٨١,٩٨٠ارباح بيع وشراء عمالت اجنبيه

        ٩٤١,٣٢٣     ١,٥٦٣,٠٨٠      ١٩٤,٤٣٤          ٤٥٠,٤١٦اإليرادات األخرى

    ٣٧,٧٨٦,٩٨٨   ٢٧,٨٢٦,٣٨٣  ١٢,٩١٢,٣٧٥       ٦,٨٤٥,٧١٩إجمالي دخل المصرف

     (٧,٢٧٩,٢٥٥)    (٨,٢٧٣,٢٣٤)   (٣,٠٨١,٧٩٠)      (٣,٤٥٥,٩٥٢)تكلفة العمالة

   (١٠,٣٠٧,٠٢٧)  (١٠,١٤١,١٤٢)   (٢,٥٥٣,٣٦٧)      (٣,٠٣٢,٢٦٤)مصروفات التشغيل

   (١١,٥٦٧,٨٠٠)    (١,٥٠٠,٠٠٠)   (٧,٧٢٠,٠٠٠)      (١,٥٠٠,٠٠٠)مخصصات التمويل واالستثمار في المضاربات

(١٣,٣٥٥,١٥٧)      (٧,٩٨٨,٢١٦)اجمالى المصروفات  (١٩,٩١٤,٣٧٧)  (٢٩,١٥٤,٠٨٢)   

    ٨,٦٣٢,٩٠٦     ٧,٩١٢,٠٠٦    (٤٤٢,٧٨٢)      (١,١٤٢,٤٩٨)صافى (خسارة) /ربح  التشغيل

    ٢٦,٦٧٧,٣٨٩   ١٢,٧٨٤,٣٤٥    ٤,١٨٥,٠٦١       ٢,٧٥٦,٦٤٤ مكاسب تقييم عمالت اجنبيه

    ٣٥,٣١٠,٢٩٥   ٢٠,٦٩٦,٣٥١    ٣,٧٤٢,٢٧٩       ١,٦١٤,١٤٧الربح قبل الزكاة والضرائب

     (٣,٩٩٩,٣١٤)    (٣,٣٩٩,٧٧٥)   (١,٣٨٥,١١٠)         (٧٢١,٠٧١)الزكاة

     (٢,٣٤٥,٦٠٣)    (١,١٢٩,٣٧٦)     (٧٠٦,٩٥٥)         (٧٨٥,١٢٤)الضرائب

    ٢٨,٩٦٥,٣٧٨   ١٦,١٦٧,٢٠١    ١,٦٥٠,٢١٤          ١٠٧,٩٥٢صافى الربح للفترة

العائد  على السهم
٠.٢٩٠     ٠.١٤٧   ٠.٠١٧       ٠.٠٠١     

لفترة التسعة اشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبرلفترة الثالثة اشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر

٣

         تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة - غير مدققة

للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠
سبتمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٢٠١٠

جنيه سودانىجنيه سودانىالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
غير مدققةغير مدققة

      ٢٨,٩٦٥,٣٧٨   ١٦,١٦٧,٢٠١ربح الفترة

تعديل البنود غير النقدية:-
       ١,٩٦١,٥٣٨     ٢,٢٤٤,٦٣٣استهالك الموجودات الثابتة

       ٢,٠٥٧,٤٠٤    (٤,٣٧٢,٤٣٨)المخصصات
٣٢,٩٨٤,٣٢١   ١٤,٠٣٩,٣٩٦      

        (١٤٣,٦٠٩)  (٢٢,٨٤٥,٠٥٨)احتياطي نقدي لدى بنك السودان
     (٣٧,٣٨٤,٤١٣)  (١٣,٨٩١,٤٧٨)صافي ذمم البيوع المؤجلة

     (٧٦,٣٧٨,٣٤٢)  (٩٠,٣٨١,١٦٤)اإلستثمارات
       ٩,٢٣٦,٠٧٥  (١١,٠٨٨,٣٦٣)الموجودات األخرى

       ٩,٤٧٥,٥٨٩   ٨٩,١٤٠,٨٢٨حسابات جارية
      ٦١,٧٢٠,٠١٥  (٢٢,٣٦٦,٢٠٨)حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

     (٢١,٨٥٤,٠٠٠)               -أرباح موزعة
      (٣,٤٤٧,٢٤٦)     ٩,٧٠٧,٠٦٥المطلوبات

      (٣,٦٧٦,٥٤٣)               -تسويات سنوات سابقة
(٦١,٧٢٤,٣٧٨)  (٦٢,٤٥٢,٤٧٤)     

في األنشطة التشغيلية (المستخدم)      (٢٩,٤٦٨,١٥٣)  (٤٧,٦٨٤,٩٨٢)صافي التدفقات النقدية من

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

      (٢,٢٠٦,٢٦٤)       (٩٦٨,٢٩٦)شراء موجودات ثابتة
               -       (٦٩٤,٧٨٢)استثمارات متاحة للبيع

      (٢,٢٠٦,٢٦٤)    (١,٦٦٣,٠٧٨)صافي التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

       ٥,٢٩٥,٩٦٥     ٢,٧٦٤,٢٨٢االحتياطيات
       ٥,٢٩٥,٩٦٥     ٢,٧٦٤,٢٨٢صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

     (٢٦,٣٧٨,٤٥٢)  (٤٦,٥٨٣,٧٧٨)صافي الزيادة / (النقصان) في النقد

      ٧٨,٢١٣,٦٥٦ ١٣٢,٠٧٤,٩٧٠النقد وما في حكمه في بداية الفترة

      ٥١,٨٣٥,٢٠٤   ٨٥,٤٩١,١٩٢النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية وحقوق أصحاب

حسابات االستثمار المطلقة

٤

      تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة - غير المدققة

للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

إحتياطي قانونياالرباح المبقاةراس المال
إحتياطي إعادة

 تقييم اراضى

إحتياطي 

 تقييم استثمارات
اإلجمالي

جنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانى

٢٠١٠   ٣١٢,٢٩٧,٣٥٧  ٥,٩٤٥,٩٥٣     ٨,٨٥٨,٤٧١  ١٣,٣٤٦,٩٤٧  ٣٠,١٤٥,٩٨٦ ٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠في ١ يناير
   ١٦,١٧٣,٢٦٤          -             -             -  ١٦,١٧٣,٢٦٤            -ارباح الفتره
              - (٢٣,٧٥٨,٠٠٠)   ٢٣,٧٥٨,٠٠٠ارباح موزعة
     ٢,٧٥٨,٢١٨  ٢,٧٥٨,٢١٨   ١,٦١٧,٣٢٦   (١,٦١٧,٣٢٦)            -اإلحتياطيات

٢٠١٠ ٣٣١,٢٢٨,٨٣٩ ٨,٧٠٤,١٧١    ٢٧٧,٧٥٨,٠٠٠٢٠,٩٤٣,٩٢٣١٤,٩٦٤,٢٧٣٨,٨٥٨,٤٧١في ٣٠ سبتمبر

   ٣٠٨,٨٦١,١١٩    ٣,٦٠٧,٨٤١       ٤,٣٤١,٨١٠    ١١,٠٨٥,٨٥٤   ٣٥,٨٢٥,٦١٤  ٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠فى  ١ يناير ٢٠٠٩

   (٢١,٨٥٤,٠٠٠)            -               -              -  (٢١,٨٥٤,٠٠٠)             -ارباح موزعة

     (٣,٦٧٦,٥٤٣)    (٣,٦٧٦,٥٤٣)             -تسوية سنوات سابقة

    ٢٨,٩٦٥,٣٧٨            -               -              -   ٢٨,٩٦٥,٣٧٨             -أرباح الفتره
     ٥,٢٩٥,٩٦٥  ٥,٢٩٥,٩٦٥             -   ٢,٨٩٦,٥٣٧   (٢,٨٩٦,٥٣٧)            -اإلحتياطيات

٢٠٠٩ ٣١٧,٥٩١,٩١٩ ٨,٩٠٣,٨٠٦    ٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠٣٦,٣٦٣,٩١٢١٣,٩٨٢,٣٩١٤,٣٤١,٨١٠في ٣٠ سبتمبر

٥

         تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم

للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

التأسيس والنشاط -١

إعداد القوائم المالية -٢

المعايير المحاسبية  (أ)

السياسات المحاسبية  (ب)

العملة الوظيفية وعملة العرض (ج)

ديسمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٣٢٠١٠- استثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة

جنيه سودانىجنيه سودانى
مدققةغير مدققةمسعرة

       ٥٤,٢٥٠,٠٠٠   ٥٢,٥٠٠,٠٠٠صكوك (شهامة)
        ٤,٤٠٠,٩٩٠    ٢,٣٨٩,٤٩٣أسهم سوداتل

       ١١,٦٣٩,٨٤٢   ١١,١١٠,٧٠٠أسهم مصرف السالم البحرين
        ٣,١٣٧,٦٥٣    ٢,٧٤٣,٠٥١أسهم مدينة الملك عبداهللا

٧٣,٤٢٨,٤٨٥   ٦٨,٧٤٣,٢٤٤       
غير مسعرة

        ١,٠٨٤,٤٨٥    ١,١٤٣,٠٠٥استثمارات في صناديق خارج الدولة
        ٢,٦٢٩,٩٥٨    ٢,٧٧١,٨٧٣أسهم االسالمية للتامين واعادة التامين (امان)

       ٢٠,٥٠٤,٥٧٩   ٢١,٦١١,٠٢٢وحدات صندوق السالم العقارى

٢٤,٢١٩,٠٢٢   ٢٥,٥٢٥,٩٠٠       

٩٧,٦٤٧,٥٠٧   ٩٤,٢٦٩,١٤٤       

 - يجب ان تقرأ هذه القوائم المالية المرحلية مع القوائم المالية السنوية لسنة ٢٠٠٩ وااليضاحات المرفقه بها.

 - التحتوى القوائم المالية المرحلية المختصره على كل المعلومات وااليضاحات المطلوبه الصدار قوائم مالية كاملة بما يتالءم 

مع متطلبات معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. اضافة الى ذلك ليس 

بالضرورة ان تعتبر نتائج الفتره المنتهية فى ٣٠ سبتمبر٢٠١٠ مؤشرا لنتائج السنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

غير مدققة - إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

ــالم – السودان كشركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة بالخرطوم بموجب شهادة التسجيل الصادرة بالرقم تأسس مصرف الس
٢٣٣٣٥ بتاريخ   ٢٨ ديسمبر   ٢٠٠٤ وذلك حسب قانون الشركات لعام       ١٩٢٥م ويقوم المصرف بممارسة جميع األعمال واألنشطة      
المصرفية وفقاً ألحكام الشــريعة اإلســالمية. هذا وقد باشر المصرف نشاطه المصرفي ابتداء من مايو ٢٠٠٥. يمارس المصرف

نشاطه من مركزه الرئيسي عند تقاطع شارع الجمهورية مع شارع الحرية.

تم إعداد القوائم المالية بالعملة الوظيفية (الجنيه السودانى ).

ــة تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصره وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالي
اإلسالمية  وللمعيار المحاسبى الدولى رقم       (٣٤)  (  التقارير المالية المرحلية    )  ان السياسات المحاسبية المستخدمة فى اعداد القوائم      
ــى ٢٠٠٩/١٢/٣١ ــة ف المالية المرحلية المختصره تتطابق مع السياسات المستخدمه فى اعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهي
ــك والتى تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وحسب متطلبات بن

السودان المركزي وفتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.

٦

         تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم

للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

غير مدققة - إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

ديسمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٤٢٠١٠- استثمارات في أوراق مالية حتى تاريخ االستحقاق

جنيه سودانىجنيه سودانى

مدققةغير مدققة
       ١٠,٠٠٠,٠٠٠   ٥٤,٧٨٠,٨٩٨صكوك (شهامة)

        ٢,٠٠٠,٠٠٠    ٢,٠٠٠,٠٠٠شهادات اجارة - شهاب
       ٣٠,٠٠٠,٠٠٠   ٣٠,٠٠٠,٠٠٠شهادات االستثمار الحكومية ( صرح )

٤٢,٠٠٠,٠٠٠   ٨٦,٧٨٠,٨٩٨       

 ديسمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٥٢٠١٠- استثمار في المضاربات والوكاالت

جنيه سودانىجنيه سودانى

مدققةغير مدققة
       ١٣,٣٠٤,٤٨٠   ١٣,٦٧١,٢٠٠مضاربات مع عمالء - أفراد

١١١,٧٩٥,٠٠٣مضاربات مع بنوك  ٩١,٤٣٨,٨٥١       
٢٦٤,٧٥٣,٥٨٨وكاالت مع بنوك  ٢٥٠,٥٢٧,٧٧٥     

٣٩٠,٢١٩,٧٩١  ٣٥٥,٢٧١,١٠٦     
      (١٢,٦٩٣,٢٧٣)  (١٣,٤٤٥,٢٠٠)ناقصا : مخصص مخاطر التمويل

٣٧٦,٧٧٤,٥٩١  ٣٤٢,٥٧٧,٨٣٣     

 ديسمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٦٢٠١٠- مشاركات

جنيه سودانىجنيه سودانى

مدققةغير مدققة
                 -   ١٤,٩٣١,١٨٣مشاركات

                 -      (١٤٩,٣١٢)ناقصا : مخصص مخاطر التمويل

١٤,٧٨١,٨٧١   -                 

 ديسمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٧٢٠١٠-استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع      نسبة الملكية

جنيه سودانىجنيه سودانى
 مدققةغير مدققة

       ١٢,٨٧٥,٦٧٧ ١٣,٥٧٠,٤٥٩مصرف السالم الجزائر                         ٥%
            ٥٠,٠٠٠       ٥٠,٠٠٠شركة السالم العقارية                           ٥٠%

١٢,٩٢٥,٦٧٧   ١٣,٦٢٠,٤٥٩       

٧

         تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم

للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

غير مدققة - إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

 ديسمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٨٢٠١٠- تحليل االستثمارات

جنيه سودانىجنيه سودانى
 مدققةغير مدققة

٢٦١,٣٧٥,٥٨٧استثمارات محليه    ١/٨  ١٨١,٦٦١,٣٧٠     
٣٦١,٧٤٣,١١٧استثمارات خليجيه   ٢/٨  ٣٥١,٥٦٩,٧٧١     

       ١٢,٨٧٥,٦٧٧   ١٣,٥٧٠,٤٥٩استثمارات دوليه (مصرف السالم الجزائر )

٦٣٦,٦٨٩,١٦٣  ٥٤٦,١٠٦,٨١٨     

 ديسمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٢٠١٠

جنيه سودانىجنيه سودانى١/٨ - استثمارات محليه
 مدققةغير مدققةاوراق مالية لغرض المتاجرة

       ٥٤,٢٥٠,٠٠٠   ٥٢,٥٠٠,٠٠٠صكوك (شهامة)
        ٤,٤٠٠,٩٩٠    ٢,٣٨٩,٤٩٣أسهم سوداتل

       ٢٠,٥٠٤,٥٧٩   ٢١,٦١١,٠٢٢وحدات صندوق السالم العقارى
٧٩,١٥٥,٥٦٩   ٧٦,٥٠٠,٥١٥       

 أوراق مالية حتى تاريخ االستحقاق

       ١٠,٠٠٠,٠٠٠   ٥٤,٧٨٠,٨٩٨صكوك (شهامة)
        ٢,٠٠٠,٠٠٠    ٢,٠٠٠,٠٠٠شهادات االجارة  ( شهاب )

       ٣٠,٠٠٠,٠٠٠   ٣٠,٠٠٠,٠٠٠شهادات االستثمار الحكومية ( صرح )

٤٢,٠٠٠,٠٠٠   ٨٦,٧٨٠,٨٩٨       

٨

         تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم

للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

غير مدققة - إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

 ديسمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٢٠١٠

جنيه سودانىجنيه سودانى١/٨ - استثمارات محليه (تتمة)
 مدققةغير مدققةاستثمارات فى مضاربات

        ٩,٩٩٣,٦٠١   ٣٢,٤٠٤,١٠٣مضاربات مع بنوك محلية
                 -       ٣٩٦,٠٠٠مضاربات لدى عمالء

٩,٩٩٣,٦٠١   ٣٢,٨٠٠,١٠٣        

 ديسمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٢٠١٠مشاركات

جنيه سودانىجنيه سودانى

مدققةغير مدققة

                 -   ١٤,٧٨١,٨٧١مشاركات

استثمارات فى اوراق مالية لغرض البيع

             ٥٠,٠٠٠         ٥٠,٠٠٠شركة السالم العقارية

 استثمارات عقارية
       ٥٠,٤٦٢,٢٠٠   ٥٠,٤٦٢,٢٠٠اراضى محلية

٢٦١,٣٢٥,٥٨٧االجمالى  ١٨١,٦٦١,٣٧٠     

 ديسمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٢٠١٠

جنيه سودانىجنيه سودانى٢/٨ - استثمارات خليجية
 مدققةغير مدققةاستثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة

       ١١,٦٣٩,٨٤٢   ١١,١١٠,٧٠٠أسهم مصرف السالم البحرين
        ٣,١٣٧,٦٥٣    ٢,٧٤٣,٠٥١أسهم مدينة الملك عبداهللا

        ١,٠٨٤,٤٨٥    ١,١٤٣,٠٠٥استثمارات في صناديق خارج الدولة
        ٢,٦٢٩,٩٥٨  ٢,٧٧١,٨٧٣أسهم االسالمية للتامين واعادة التامين (امان)

١٨,٤٩١,٩٣٨   ١٧,٧٦٨,٦٢٩       
مضاربات - استثمارات لدى بنوك

       ٧٠,٠٥٩,٨٥١   ٦٦,٧٠٠,٩٠٠ مصرف االمارات االسالمى
       ١١,٨٧٩,٠٠٠   ١٢,٥٢٠,٠٠٠ مصرف السالم البحرين

٢٦٤,٧٥٣,٥٨٨ مصرف ابوظبى االسالمى  ٢٥٠,٥٢٧,٧٧٥     
٣٤٣,٩٧٤,٤٨٨  ٣٣٢,٤٦٦,٦٢٦     

           ٦١١,٢٠٧             -مضاربات مع عمالء ( بالصافى )
٣٤٣,٩٧٤,٤٨٨  ٣٣٣,٠٧٧,٨٣٣     

٣٦١,٧٤٣,١١٧االجمالى  ٣٥١,٥٦٩,٧٧١     

٩

         تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم

للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

غير مدققة - إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

٩- التوزيع القطاعي للتمويل

وكانت نسب التوزيع على القطاعات المختلفة كالتالي:-

ديسمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٢٠١٠

٤٩%٤٩%صناعه
٦%٤%نقل

٤%٣%تجاره
٤%٦%زراعة

٣٧%٣٨%قطاعات اخرى
١٠٠%١٠٠%المجموع

االحتياطى القانونى -١٠

١١- الحسابات النظامية

ديسمبر ٢٠٠٩سبتمبر ٢٠١٠

جنيه سودانىجنيه سودانى

مدققةغير مدققة
       ٧٥,٩٤٠,٨٨٠    ٩,٩٣٥,٥٧٩التزامات العمالء اعتمادات

٨٣٣,٠٩١,٥٨٥التزامات العمالء خطابات الضمان  ٨٢٧,٣٧٦,٣٩٦     

٨٤٣,٠٢٧,١٦٤  ٩٠٣,٣١٧,٢٧٦     

            

بلغ حجم التمويل للتسعة اشهر المنتهية فى سبتمبر ٢٠١٠ ٣٨٣,١٠٨,٤٢٧ جنيه سوداني ( ديسمبر ٢٠٠٩ : ٣٧٣,٠٤٢,٦٢٧  جنيه سوداني)

وفقاً لقانون البنك المركزي يتم تحويل نسبة ١٠% من أرباح ربع  الفترة إلى االحتياطي القانوني ويتم وقف هذا التحويل عندما 
يعادل رصيد االحتياطي القانوني ١٠٠% من رأس المال المدفوع . تم تحويل ١٠% من ارباح الفتره الى االحتياطى القانونى .

توجد حسابات نظامية ال يتم إدراجها في قائمة المركز المالي وتفاصيلها كاآلتي:

١٠

         تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.




