








2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

نقدية باخلزينة وال�رصافات االلية

نقد ببنك ال�سودان املركزي

نقد لدي بنوك ومرا�سلني  باخلارج

22.814.817

89.495.285

35.681.246

147.991.348

19.753.614

114.803.591

91.330.737

225.887.942

5/ النقد وما يف حكمه  :-

 7/  ذمم البيوع املوؤجلة  :-
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بالعملة املحلية

بالعملة االجنبية

57.411.297

52.218.613

109.629.910

60.609.098

48.664.286

109.273.384

6/ االحتياطي النقدي لدي بنك ال�سودان املركزي  :-

430.017.684

2.487.756

295.447.727

36.004.981

763.958.148

)144.219.019(

619.739.129

)14.095.517(

605.643.612

328.587.349

-

289.163.255

61.726.455

679.477.059

)127.166.754(

552.310.305

)13.204.018(

539.106.287

املرابحات

امل�ساومات

اال�ست�سناع )مقاوالت(

االإجارة

ناق�سا : ارباح البيع املوؤجل

ناق�سا : خم�س�ص الديون امل�سكوك يف حت�سيلها ) اي�ساح 1/1/7(

�سايف ذمم البيوع املوؤجلة

 7-1/ خم�س�ص التمويل واال�ستثمار يف امل�ساربات  :-

8.042.073

1.247.314

9.289.387

39.459.845

)143.266(

39.316.579

48.605.966

4.206.297

3.835.776

8.042.073

22.874.989

16.584.856

39.459.845

47.501.918

املخ�ص�ص العام :

الر�سيد يف بداية العام

املحمل للعام )املخ�س�ص امل�سرتد(

الر�سيد يف نهاية العام

املخ�ص�ص اخلا�ص :

الر�سيد يف بداية العام

املخ�س�ص املحمل للعام

الر�سيد يف نهاية العام

اإجمايل املخ�س�ص )العام +اخلا�ص( يف نهاية العام )1/1/7(

1/1/7/  اإجمايل املخ�ص�ص )العام +اخلا�ص( يف نهاية العام :-

14.095.517

33.510.850

999.599

48.605.966

13.204.018

33.798.350

499.550

47.501.918

خم�س�ص ديون م�سكوك يف حت�سيلها )بيوع موؤجلة() اي�ساح 7(

خم�س�ص خماطر اال�ستثمار )م�ساربات(  اي�ساح )10(

خم�س�ص خماطر اال�ستثمار )م�ساركات(   اي�ساح) 11(

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين



ا�صتثمارات م�صعرة :

ا�سهم �رصكة �سوداتل

ا�سهم م�رصف ال�سالم البحرين

ا�سهم مدينة امللك عبدالله

ا�صتثمارات غري م�صعرة :

اال�سالمية للتامني واعادة التامني )امان(

ا�ستثمارات يف �سناديق خارج الدولة

اال�ستثمارات يف اوراق مالية بغر�ص املتاجرة

3.938.205

46.730.099

10.554.691

61.222.995

6.598.363

2.840.371

9.438.734

70.661.729

3.073.344

16.996.877

6.540.746

26.610.967

6.623.824

2.730.022

9.353.846

35.964.813

8/ اال�ستثمارات يف اوراق مالية بغر�ص املتاجرة  :-

118.714.500

2.000.000

30.000.000

9.653.500

160.368.000

ا�ستثمارات يف ال�سهادات احلكومية )�سهامة( اي�ساح 1/9

ا�ستثمارات �سهادات م�ساربة بنك ال�سودان املركزي )�سهاب( اي�ساح 2/9

ا�ستثمارات يف �سكوك اال�ستثمار احلكومية 3 �سنوات اي�ساح 3/9

ا�ستثمارات �سهادات اجارة م�سفاة اخلرطوم للبرتول )�سامة( اي�ساح4/9

132.833.000

-

-

-

132.833.000

9 /اال�ستثمارات يف اوراق مالية حتي تاريخ اال�ستحقاق  :-
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وهي عبارة عن �سهادات حكومية ت�سدرها وزارة املالية نيابة عن حكومة ال�سودان ويتم ت�سويقها عرب �رصكة ال�سودان للخدمات 

املالية وفق عقد امل�ساركة وهي متداولة يف �سوق اخلرطوم لالوراق املالية حيث ان متو�سط العائد اال�ستثماري لهذه ال�سهادات 

18٪ يف ال�سنة تقريبًا.

1/9 /ا�ستثمارات يف �سهادات �سهامة و�سهادات �سامة  :-

بنك  مبني  موجودات  �رصاء  �سندوق  يف  لالكتتاب  وذلك  املالية  للخدمات  ال�سودان  �رصكة  ت�سدرها  �سكوك  عن  عبارة  وهي 

ال�سودان املركزي حيث تكيف العالقة بني امل�ستثمرين وال�رصكة علي ا�سا�ص عقد الوكالة.

2/9 /ا�ستثمارات يف �سهادات م�ساربة البنك املركزي) �سهاب  (:-

ت�سدر من وزارة املالية علي ا�سا�ص امل�ساربة ويتم ت�سويقها عرب �رصكة ال�سودان للخدمات املالية وهي متداولة يف �سوق اخلرطوم 

لالوراق املالية ولها متو�سط ارباح يقدر بن�سبة 15٪ يف ال�سنة تقريبًا.

3/9 /ا�ستثمارات يف �سكوك اال�ستثمار احلكومية  :-

وهي عبارة عن �سهادات حكومية ت�سدرها وزارة املالية  نيابة عن حكومة ال�سودان ويتم ت�سويقها عرب �رصكة ال�سودان للخدمات 

املالية وفق عقد امل�ساركة  وهي متداولة يف �سوق اخلرطوم لالوراق املالية حيث ان  متو�سط العائد اال�ستثماري لهذه ال�سهادات 

15٪ يف ال�سنة تقريبًا.

4/9 /ا�ستثمارات يف �سهادات �سامة  :-

م�ساربات مع عمالء - افراد  #

م�ساربات مع بنوك

وكاالت مع بنوك

ناق�سًا : خم�س�ص خماطر التمويل واال�ستثمار )اي�ساح 1/1/7(

223.505.710

143.689.047

-

367.194.757

)33.510.850(

333.683.907

240.187.611

141.156.752

-                

381.344.363

)33.798.350(

347.546.013

10/ اال�ستثمار يف امل�ساربات والوكاالت :-

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين
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# م�ساربات مع عمالء :-
تت�سمن م�ساربات مع عمالء . م�ساربة متعرثة مع عميل مببلغ 5.3 مليون دوالر تعرثت هذه امل�ساربة بتاريخ 2008/9/25 

ورفع امل�رصف دعوي قانونية �سد العميل عن طريق احد املكاتب وقد �سدر حكم ل�سالح امل�رصف بتاريخ 2012/10/10م 

وجاري تنفيذ احلكم  وح�سب تعليمات ولوائح بنك ال�سودان املركزي ب�سان بناء املخ�س�سات فقد مت احت�ساب خم�س�ص م�ساربة 

بن�سبة 100٪ مببلغ 5.3 مليون دوالر.

م�ساركات عمالء ) افراد - موؤ�س�سات(

ناق�سًا : خم�س�ص خماطر التمويل واال�ستثمار )اي�ساح 1/1/7(

99.959.896

)999.599(

98.960.297

49.955.025

)499.550(

49.455.475

11/ امل�ساركات  :-

م�رصف ال�سالم للجزائر                                                 5 ٪

�رصكة ال�سالم العقارية                                                    ٪50                       

                                                   

32.783.850

50.000

32.833.850

32.428.735

50.000

32.478.735

12/ ا�ستثمارات يف اوراق مالية متاحة للبيع   -

13/ ا�ستثمارات عقارية  :-

اخلرطوم  مبدينة  بعناية  خمتارة  اماكن  يف  للم�رصف  بالكامل  مملوكة  خمتلفة  مب�ساحات  ارا�سي  قطع   6 عدد  عن  عبارة  وهي 

ت�سفية  بعد  للم�رصف  اآلت  املتحدة  العربية  باالمارات  عجمان  بامارة  ار�ص  قطعة   28 عدد  هنالك  ان  كما  بحري  واخلرطوم 

�سندوق ال�سالم العقاري االول وقد بلغت تكلفة جميع هذه االرا�سي عند �رصائها مبلغ 138.4 مليون جنيه �سوداين بينما كانت 

قيمتها ال�سوقية كما يف 31 دي�سمرب 2013 -  346.549.251 جنيه �سوداين  )2012 - 299.549.250 جنيه �سوداين (  

 ) انظر االي�ساح رقم 1/21(.

�سلفيات العاملني

مدينون خمتلفون  )اي�ساح 1/14(

م�ساريع حتت التنفيذ 

مبالغ مدفوعة مقدمًا

936.947

9.894.080

916.685

8.801.394

20.549.106

1.448.033

5.407.228

3.560.444

3.211.185

13.626.890

14/ املوجودات االخري :-

االأرباح امل�ستحقة من اال�ستثمارات

ذمم مدينة )اي�ساح 1-1-14(

9.746.220

147.860

9.894.080

5.407.228

-             

5.407.228

14-1/ مدينون خمتلفون:-

14-1-1 / ذمم مدينة :-

�سمن مبلغ الذمم  املدينة مبلغ  2.8 مليون دوالر تعادل 16.808.751 جنيه �سوداين ، ) 2012 :-  16.873.609  ( 

مليون جنيه   اآلت ايل امل�رصف عند ت�سفية �سندوق ال�سالم العقاري بتاريخ 27 اكتوبر 2011 مت حت�سيل مليون دوالر منها 

بتاريخ  2012/6/7م ومت عمل خم�س�ص لها بن�سبة 100٪ ح�سب  خطاب بنك  ال�سودان املركزي رقم ب �ص م / ا ع ر م / ر 

و / 2 بتاريخ 2013/4/10م . 

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

ن�سبة امللكية   



15/ املوجودات الثابتة:-

البيان

التكلفة :-

الر�سيد يف 2013/1/1م

اال�سافات

اال�ستبعادات

الر�صيد  يف 12/31/ 2013م

اال�صتهالكات :-

الر�سيد يف 2013/1/1م

لل�سنة

اال�ستبعادات

الر�صيد  يف 12/31/ 2013م

�صايف القيمة الدفرتية كما

12/31/ 2013م

�صايف القيمة الدفرتية كما 

يف 12/31/ 2012م

     

اثاث وديكور

5.694.394

913.675

-

6.608.069

2.299.695

616.509

-

2.916.204

3.691.865

3.394.699

     

معدات واجهزة

2.925.990

1.278.069

-

4.204.059

991.383

372.362

-

1.363.745

2.840.314

1.934.607

احلا�صب االيل

9.842.564

2.898.211

-

12.740.775

8.716.547

1.307.206

-

10.023.753

2.717.022

1.126.017

مباين وارا�صي 

مملوكة

29.905.601

1.618.399

-

31.524.000

3.109.211

663.646

-

3.772.857

27.751.143

26.796.390

         

         �صيارات

 ودراجات

1.750.288

289.500

-

2.039.788

362.419

284.620

-

647.039

1.392.749

1.387.869

االجمايل

50.118.837

6.997.854

-

57.116.691

15.479.255

3.244.343

-

18.723.598

38.393.093

34.639.582
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2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

احل�سابات اجلارية بالعملة املحلية 

احل�سابات اجلارية بالعملة االجنبية 

365.887.144

63.230.407

429.117.551

345.733.604

60.687.515

406.421.119

16/ احل�سابات اجلارية  :-

ذمم دائنة

م�رصوفات م�ستحقة

�سيكات م�ستحقة الدفع

 االمانات)اإي�ساح 1/17(

م�سرتيات نقد اجنبي ل�سالح عمالء

تاأمينات نقدية مقابل خطابات ال�سمان

تاأمينات نقدية مقابل اعتمادات

2.403.747

116.000

8.184.317

69.622.101

169.671

36.958.943

153.589.247

271.044.026

17/  مطلوبات اخري:-

4.225.848

82.777

19.575.039

61.844.080

176.529

34.986.157

120.635.308

241.525.738

خم�س�ص مكافاأة ما بعد اخلدمة

خم�س�ص التاأمينات االجتماعية

خم�س�ص املكافاأة ال�سنوية

خم�س�ص مكافاأة اأع�ساء جمل�ص االدارة

خم�س�ص مكافاأة هيئة الرقابة ال�رصعية

خم�س�ص �رصيبة وزكاة الدخل ال�سخ�سي

خم�س�ص زكاة العام )اي�ساح 42(

خم�س�ص �رصيبة اأرباح االعمال العام )اي�ساح 43(

426.825

530.898

6.000.000

1.620.000

180.000

2.078.205

7.809.757

10.441.929

29.087.614

18/ املخ�س�سات :-

-

16.430

6.000.000

1.013.319

178.821

1.301.643

12.047.840

8.930.221

29.488.274
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1/17/ االأمانات :-

      ميثل جزًء كبريًا منها اأمانات مرتبات �رصكات باال�سافة ايل اأرباح م�ساهمني مل ت�ستلم.

ر�سيد حقوق ا�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة #

عائد حقوق ا�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة لل�سنة )اي�ساح 25(

مبالغ مدفوعة مقدمًا

احتياطي خماطر اال�ستثمار##

448.804.032

28.064.127

)16.543.020(

5.850.000

466.175.139

450.676.087

21.833.260

)4.839.053(

5.850.000

473.520.294

19/ حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة  :-

# )تتكون الودائع اال�ستثمارية من ودائع بالدوالر االمريكي واخري باجلنيه ال�سوداين وترتاوح اآجالها 
من �سهر ايل عامني(.

## هذا االحتياطي يخ�ص املودعني وميثل جزء من ح�ستهم يف ربح الوعاء امل�سرتك.

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين



را�ص املال امل�رصح 

را�ص املال امل�رصح به   100.000.000 دوالر مق�سم ايل 

100.000.000�سهم قيمة ال�سهم اال�سمية 1 دوالر امريكي 

يعادل 2.54 ج.�ص

را�ص املال املدفوع

را�ص املال املدفوع 254.000.000 ج.�ص ومتت زيادة 

را�ص املال مببلغ 23.758.000 ج.�ص خالل العام 

2010م بن�سبة 10٪  ا�سهم منحة.ومبلغ 32.910.350 

جنيه خالل عام 2013م متثل 5٪ ا�سهم منحة

20/ را�ص املال :-
2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

اإحتياطي اإعادة تقييم ارا�سي )اي�ساح 1/21(

اإحتياطي اإعادة تقييم اإ�ستثمارات اجنبية )اي�ساح2/21(

اإحتياطي قانوين  )اي�ساح 21 /3(

21/االحتياطيات  :-

200.954.430

36.905.459

45.020.219

282.880.108

153.954.430

36.574.985

38.391.039

 228.920.454

يتعلق احتياطي اعادة تقييم ارا�سي باال�ستثمارات العقارية اململوكة للم�رصف داخل وخارج ال�سودان،  حيث 

ان  امل�سرتك حيث  اال�ستثماري  الوعاء  ن�سيبه يف  وامل�ساهمني كل ح�سب  املودعني  االحتياطي يخ�ص  هذا  ان 

ن�سيب املودعني فيه    66.5  مليون جنيه �سوداين.

21-1/ اإحتياطي فائ�ص اإعادة تقييم ارا�سي :-

اإيرادات املرابحات

اإيرادات اال�ست�سناع

اإيرادات اإيجارة

22/ دخل البيوع املوؤجلة  :-

38.354.235

17.080.257

4.409.818

59.844.310

26.869.618

40.272.702

950.800

68.093.120
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يتعلق احتياطي اعادة تقييم اال�ستثمارات االجنبية بنتيجة اعادة تقييم اال�ستثمارات بالعملة االجنبية يف تاريخ 

الوعاء  يف  ن�سيبه  ح�سب  كل  وامل�ساهمني  املودعني  يخ�ص  االحتياطي  هذا  ان  حيث  املالية.  القوائم  اعداد 

اال�ستثماري امل�سرتك حيث ان ن�سيب املودعني فيه 12.2 مليون جنيه �سوداين.

21 -2/ اإحتياطي اإعادة تقييم ا�ستثمارات اجنبية :-

وفقًا ملتطلبات قانون تنظيم العمل امل�رصيف ل�سنة 2004م وتعميم بنك ال�سودان املركزي بتاريخ 2007/4/7م 

يتم حتويل ن�سبة 10٪ من �سايف ارباح ال�سنة ايل االحتياطي القانوين ويتم وقف هذا التحويل عندما ي�ساوي ر�سيد االحتياطي 

القانوين 100٪ من را�ص املال املدفوع.

21-3/ اإحتياطي قانوين:-

254.000.000

310.668.350

254.000.0000

277.758.000

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين



2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

اإيرادات �سهامة

اإيرادات �سهادات �سهاب

اإيرادات ال�سكوك احلكومية

ارباح �سناديق ا�ستثمارية خارج الدولة

ارباح ا�سهم �رصكة �سوداتل

ارباح امل�ساربات مع العمالء

ارباح امل�ساركات

ارباح ودائع ا�ستثمارية - بنوك حملية

ارباح ودائع ا�ستثمارية - بنوك خارجية

23/دخل اال�ستثمارات  :-

20.201.168

191.267

-

1.548.537

-

19.216.973

9.207.616

394.511

476.858

51.236.930

25.627.588

228.000

5.400.000

-

359.482

14.329.707

4.133.610

1.073.392

2.311.462

53.463.241

ا�سهم �رصكة �سوداتل

ا�سهم مدينة امللك عبدالله

م�رصف ال�سالم -  البحرين

24/ مكا�سب تقييم اال�ستثمارات :-

308.876

3.877.757

10.091.761

14.278.394

احل�سة من الربح قبل خ�سم ح�سة امل�رصف كم�سارب

ح�سة م�ساربة امل�رصف

�سايف العائد بعد خ�سم  ح�سة امل�رصف كم�سارب

املحول ايل احتياطي خماطر اال�ستثمار

قيمة الدعم املقدم من امل�رصف

احل�سة النهائية بعد الدعم )اي�ساح19(

25/ عائد ا�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة  :-

36.285.108

)19.087.430(

17.197.678

-

10.866.449

28.064.127

40.434.179

            )16.386.088( 

24.048.091

)5.850.000(

3.635.169

21.833.260

عمولة م�سك دفاتر وال�سيكات

عمولة اعتمادات

عمولة �سمانات

عمولة �سيكات م�رصفية وحتاويل

عمولة ادارية

عمولة خدمات م�رصفية اخري

عمولة الر�سائل الق�سرية

عمولة خدمات ما بعد البيع

26/ ايرادات اخلدمات امل�رصفية   :-

1.410.923

4.867.986

8.784.114

641.194

875.293

107.059

363.309

5.819

17.055.697

1.324.843

8.328.857

6.442.945

120.792

1.737.236

99.747

-

5.600

18.060.020

15

864.862

4.013.125

29.733.222

34.611.209

ترتاوح ن�سبة ح�سة امل�سارب )امل�رصف( من �سايف ارباح امل�ساربة من 25٪ - 95٪ يف حني ترتاوح ن�سبة ح�سة 

ارباب املال من �سايف االرباح من ٪50- ٪75.

ايرادات ال�سويفت

ايرادات  تامني / �رصكة �سيكان 

ايرادات حواالت واردة

ايرادات حواالت �سادرة

ايرادات ال�رصافات االلية

ايرادات متنوعة اخري

ايرادات قانونية متنوعة

ايرادات تقييم عقاري

ايرادات اتعاب الت�سجيل والرهن

ايرادات خزا ئن االمانات

ايرادات نظام املوبايل امل�رصيف

ايرادات بيع ا�سول ثابتة

27/ االيرادات االخري  :-

28.075

795.880

-        

2.041.099

222.866

316.046

95.706

11.100

4.185

87.518

108.390

-

3.710.865

24.835

1.037.889

0.36

978.640

213.153

191.975

69.828

23.884

19.175

69.980

41.468

54.282

2.725.109

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين



رواتب ا�سا�سية

منحة االعياد

بدل طبيعة عمل

بدل لب�ص

مكافاة نهاية اخلدمة

بعثات وتدريب

املكافات

التامني ال�سحي

التامني االجتماعي

بدل م�ساريف االجازة

11.420.998

1.937.673

255.802

1.841.598

1.763.740

260.152

7.219.241

881.265

1.579.848

1.944.683

29.105.000

10.284.036

2.586.502

197.473

1.433.869

1.434.246

58.914

7.233.004

878.194

1.522.975

1.921.219

27.550.432

28/تكلفة العمالة:-

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين
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مطبوعات وادوات مكتبية

اال�سالح وال�سيانة

م�رصوفات االت�ساالت

ت�سيري و�سيانة العربات

الكهرباء واملياه

تامني �سد اخلطر

م�رصوفات حرا�سة

ايجارات فروع و�رصافات الية

�سيانة النباتات والزهور

اتعاب ا�ست�سارات قانونية

م�رصوفات اجلمعية العمومية

اتعاب املراجعة

نفقات هيئة الرقابة ال�رصعية

نفقات اجتماعات جمل�ص االدارة

مكافاة جمل�ص االدارة

اال�سرتاكات

�سيافة

م�ساريف النظافة

متنوعة

م�رصوفات �سفر

م�رصوفات بنكية

تربعات وهدايا

�سويفت

الدعاية واالعالن

م�ساهمة امل�رصف يف �سندوق �سمان الودائع امل�رصيف

م�رصوفات حمول القيود القومي

�سحف وكتب وجمالت

م�رصوفات التاأ�سي�ص

ا�ست�سارات مهنية

م�ساريف خدمات

965.937

1.899.502

831.039

146.047

578.253

151.664

541.435

3.923.480

28.920

1.015.198

422.260

241.201

217.893

1.560.117

1.013.319

854.753

191.548

476.686

317.455

1.177.875

42.843

179.798

94.636

417.480

1.592.692

339.935

14.181

1.181.418

293.100

73.200

20.783.865

1.671.752

2.738.363

822.307

76.179

533.229

210.816

408.160

1.964.664

35.000

758.713

261.364

249.000

248.191

1.360.449

1.620.000

823.777

244.710

356.207

249.098

1.079.585

96.027

347.042

92.962

1.297.382

1.167.418

374.529

15.728

205.684

-

-

19.308.336

29/ م�رصوفات الت�سغيل :-
2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين



م�سرف ال�سالم  - ال�سودان

الإي�ساحات علي القوائم املالية

لل�سنه املنتهية يف 31/دي�سمرب 2013م

١/ التاأ�شي�س وطبيعة الن�شاط :-

تاأ�س�ص  م�رصف ال�سالم - ال�سودان ك�رصكة م�ساهمة عامة ذات م�سئولية حمدودة باخلرطوم مبوجب �سهادة الت�سجيل ال�سادرة بالرقم 23335 

بتاريخ 28 دي�سمرب 2004م وذلك ح�سب قانون ال�رصكات لعام 1925م ويقوم امل�رصف مبمار�سة جميع االعمال واالن�سطة امل�رصفية وفقاً الحكام 

ال�رصيعة اال�سالمية . هذا وقد با�رص امل�رصف ن�ساطه امل�رصيف ابتداًء من مايو 2005م ،ميار�ص امل�رصف ن�ساطه من مركزه الرئي�سي عند تقاطع �سارع 

احلرية مع �سارع جلمهورية وفرع ال�سالم روتانا بفندق ال�سالم روتانا �سارع افريقيا وفرع ام درمان �سارع املوردة  وفرع الربملان بربج حمزة بالزا 

�سارع الربملان اخلرطوم.

بلغ عدد العاملني بامل�رصف يف 31 /12 /2013م :169 ) 2012م  : 157(.

2/  ال�شيا�شات املحا�شبية  :-

)اأ( اأ�ش�س اإعداد القوائم املالية :

1/  مت اإعداد القوائم املالية  وفقا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة  واملراجعة للموؤ�س�سات املالية اال�سالمية. وذلك ح�سب متطلبات بنك 

ال�سودان املركزي  وفتاوي وقرارات هيئة الرقابة ال�رصعية للم�رصف.

2/ مت اعداد القوائم املالية باجلنيه ال�سوداين وهي العملة الوظيفية والتي تعد بها القوائم املالية للم�رصف.

3/   مت اإعداد القوائم املالية  وفقا  ملبداأ التكلفة التاريخية معدال لي�سمل اعادة تقييم اال�ستثمارات يف ال�سكوك واال�سهم بغر�ص املتاجرة والعقارات 

وذلك ح�سب القيمة العادلة يف نهاية ال�سنة.

4/ يتبع امل�رصف التكلفة التاريخية ومبداأ اال�ستحقاق املحا�سبي يف ت�سجيل موجوداته ومطلوباته وايراداته وم�رصوفاته.

5/ ان ال�سيا�سات املحا�سبية مطابقة لتلك التي مت ا�ستخدامها يف ال�سنة املالية ال�سابقة.

)ب(  املوجودات الثابتة  :

تظهر املوجودات الثابتة ب�سعر التكلفة ناق�ساً  ) جممع اال�ستهالك (  تكاليف ال�سيانة واال�سالحات الروتينية حتمل كم�رصوفات حال تكبدها، يتبع 

امل�رصف طريقة الق�سط الثابت يف ا�ستهالك موجوداته الثابتة علي مدي اعمارها االفرتا�سية املقدرة وفقاً   للن�سب املئوية التي ترتاوح ما بني

  ) 2.5 ٪ -  30٪ ( .تتم مراجعة القيم املدرجة للموجودات الثابتة من حيث االنخفا�ص يف احلاالت التي ت�سري ايل ان القيمة املدرجة اعلي من 

القيمة القابلة لال�سرتداد .

ج /املعامالت بالعمالت االجنبية  :-

مت ت�سجيل  املعامالت التي تتم بالعمالت االجنبية ح�سب ا�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ هذه املعامالت. حتول املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة 

بالعمالت االجنبية يف تاريخ قائمة املركز املايل ح�سب ا�سعار ال�رصف ال�سائدة يف نهاية العام 2013م حيث كان �سعر �رصف الدوالر مقابل اجلنيه 

ال�سوداين 5.9607 )2012- 5.9837(  فروقات التحويل الناجتة من معامالت وعمليات  امل�رصف  اخلا�سة باال�ستثمارات بالعمالت االجنبية 

�سواء كانت ربحاً او خ�سارة تتم معاجلتها يف احتياطي اعادة تقييم اال�ستثمارات، اما فروقات التحويل الناجتة من معامالت وعمليات  امل�رصف 

االخري �سواء كانت ربحاً او خ�سارة  فتتم معاجلتها يف قائمة الدخل.

د / اإثبات ارباح العمليات اال�ستثمارية :-

1/ ارباح املرابحات واال�ست�سناع :

ارباح املرابحات واال�ست�سناع يتم اثباتها عند التعاقد ويتم توزيعها علي الفرتات التي ت�ستحق فيها علي ا�سا�ص زمني خالل فرتة العقد.

2/ ارباح امل�ساربات :

ارباح امل�ساربات واالوراق املالية يتم اثباتها عند التحا�سب التام او يف حدود االرباح التي توزع او يف حالة تقديرها بالتن�سي�ص احلكمي.

3/ ارباح امل�ساركات وال�سلم  :

يتم اثبات ارباح وخ�سائر عمليات امل�ساركة وال�سلم عند ت�سفية كل عملية باال�سافة ايل التن�سي�ص احلكمي.

6
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2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

�سايف االرباح لل�سنة

عدد اال�سهم

ربح ال�سهم

30/العائد علي ال�سهم  :-

66.291.798

115.500.000

0.574

  174.693.852

110.000.000

1.588

توجد ح�سابات نظامية ال يتم ادراجها يف قائمة املركز املايل

التزامات العمالء - اعتمادات

التزامات العمالء - خطابات ال�سمان

31/ احل�سابات النظامية :-

404.935.908

655.473.392

1.060.409.300

�سناعة

نقل

جتارة

زراعة

قطاعات اخري

املجموع

)انظر االي�ساح 35(

32/ التوزيع القطاعي للتمويل - الرتكيز  :-

٪44

٪9

٪7

٪6

٪34

100

٪44

٪1

٪6

٪3

٪46

٪100

472.580.582

605.247.211

1.077.827.793

بلغ حجم التمويل لل�سنة املنتهية يف دي�سمرب 2013 /  806.457.982 ج .�ص )دي�سمرب 2012/ 420.392.952 ج . �ص ( 

وكانت ن�سب التوزيع علي القطاعات املختلفة كاالتي :

33/ امل�صئولية االجتماعية :-

يقوم امل�رصف بدعم ال�رصائح الفقرية من خالل الزكاة والبالغة حوايل 8.2 مليون جنيه �سوداين لعام 2013م 

)2012     7.8 مليون جنيه( باال�سافة ايل ان امل�رصف قام خالل ال�سنة بدفع تربعات وتدريب العاملني.

20132012

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2013/12/31م

جنيه �سوداين

2012/12/31م

جنيه �سوداين



4/اأرباح اخلدمات امل�رصفية :

يتم اثبات ارباح اخلدمات امل�رصفية عند تقدمي اخلدمة للعميل.

5/ اأرباح اال�شهم وال�شكوك:

يتم اثبات ارباح اال�سهم وال�سكوك عند االعالن عنها او عندما ميكن قيا�سها ب�سورة معقولة.

هـ/ خم�س�ص الديون امل�سكوك يف حت�سيلها :-

يتم عمل خم�س�ص للديون امل�سكوك يف حت�سيلها بعد درا�سة  الظروف املحيطة  بتح�سيل كل دين علي حدةكما يتم عمل خم�س�ص عام للديون 

بن�سبة 1٪ من الديون الغري م�سنفة وذلك  وفقاً لال�س�ص وال�سوابط املو�سوعة بوا�سطة بنك ال�سودان املركزي .

و/ النقد وما يف حكمه-

الغرا�ص اعداد قائمة املركز املايل فان  بند النقد وما يف حكمه ي�ستمل  علي النقد يف اخلزينة واالر�سدة  بالبنوك ) ح�سابات جارية واالر�سدة 

لدي البنك املركزي ) ماعدا  االحتياطي  النقدي (  .

ز / املخ�س�سات:-

يتم اثبات  املخ�س�سات  اذا كان علي امل�رصف اي التزام حايل )قانوين او متوقع( ناجت عن حدث �سابق ، وانه يحتمل ان يتطلب ا�ستخدام 

م�سادر تت�سمن منفعة اقت�سادية لت�سوية االلتزام ، كما ميكن عمل تقدير واقعي ملبلغ االلتزام.

ح / قيا�ص التمويل واال�ستثمارات يف نهاية الفرتة:-

1/ ذمم البيوع املوؤجلة :

تقا�ص عند حدوثها بالتكلفة وتقا�ص يف نهاية الفرتة املالية علي ا�سا�ص التكلفة او �سايف القيمة النقدية املتوقع حتقيقها ايهما اقل.

2/ امل�شاربات :

تظهر اال�ستثمارات يف امل�ساربة يف نهاية الفرتة باملبلغ املدفوع او املو�سوع حتت ت�رصف امل�سارب ويخ�سم من هذه القيمة ما ا�سرتده امل�رصف من 

را�ص مال امل�ساربة ان وجد.

3/ امل�شاركة :

تظهر اال�ستثمارات يف امل�ساركة يف قائمة املركز املايل يف نهاية الفرتة بالقيمة التاريخية خم�سوماً منها خم�س�ص خماطر اال�ستثمار ان وجد.

4/ ا�شتثمارات متاحة للبيع :-

تظهر اال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة ويتم حتويل الفرق ايل ح�ساب احتياطي اعادة التقييم �سمن حقوق امللكية ويف حالة عدم 

التمكن من اعادة التقييم تظهر اال�ستثمارات بالتكلفة.

5/ اال�شتثمارات يف ال�شكوك واال�شهم املحتفظ بها لغر�س املتاجرة :-

يتم اثبات اال�ستثمارات التي يتم ت�سنيفها الغرا�ص املتاجرة بالتكلفة وت�سمل التكلفة كل امل�رصوفات املتعلقة باحل�سول علي هذه اال�ستثمارات.   

يف نهاية الفرتة املالية يتم اعادة قيا�ص هذه اال�ستثمارات بالقيمة العادلة ، ويف حالة عدم امكانية حتديد القيمة العادلة ب�سورة ميكن االعتماد 

عليها ففي هذه احلالة يتم قيا�سها بالتكلفة خم�سوماً منها اي انخفا�ص يف قيمة هذه اال�ستثمارات  . ان املكا�سب او اخل�سائر الناجتة من اعادة 

قيا�ص هذه اال�ستثمارات بالقيمة العادلة يتم اثباتها كمكا�سب او خ�سائر تقييم اال�ستثمارات يف قائمة الدخل.

6/ اال�شتثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق :-

يتم اثبات اال�ستثمارات التي يتم ت�سنيفها لغر�ص االحتفاظ بها حتي تاريخ اال�ستحقاق  بالتكلفة وت�سمل التكلفة كل امل�رصوفات املتعلقة 

باحل�سول علي هذه اال�ستثمارات يف نهاية الفرتة املالية  تظهر هذه اال�ستثمارات يف قائمة املركز املايل بالتكلفة  ناق�ساً خم�س�ص االنخفا�ص يف 

قيمتها ان وجد.
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ط /املعاملة الزكوية وال�رصيبية  :

ارباح  ال�رصيبة فامل�رصف يخ�سع  ل�رصيبة  ناحية  اأما من  ال�رصعية،  الرقابة  الزكاة وقرارات هيئة  ملن�سورات ديوان  للزكاة طبقاً  يخ�سع امل�رصف 

االعمال بعد ا�ستبعاد االرباح املعفاة والناجتة عن ا�ستثمارات �سهادات �سهامة و�سوداتل وت�ستثني هذه اال�ستثمارات من وعاء الزكاة الن هذه 

ال�رصكات امل�ستثمر فيها تخرج زكاتها وذلك حتي ال يكون هنالك ثني يف الزكاة.

ي/ عائد ا�شحاب ح�شابات اال�شتثمار املطلقة :-

يتم ح�ساب ارباح ح�سابات اال�ستثمار املطلقة علي ا�سا�ص �سنوي ويجوز للمتعامل ال�سحب من ح�سابه او جزءاً منه قبل م�سي املدة املتفق عليها 

انفاذ وديعة امل�ساربة لنهاية  بالرتا�سي وقد يرتتب علي ذلك فقده لالرباح ، يف حالة ودائع امل�ساربة ملدة ثابتة يحق للم�رصف ب�سفته م�سارباً 

مدتها.

امل�ستثمرة  االموال  ن�سيب كل طرف يف  ا�سا�ص  علي  امللكية  وا�سحاب حقوق  املطلقة  اال�ستثمار  ا�سحاب ح�سابات  بني  االرباح  توزيع  يتم 

الر�سمية  ال�رصعية وموافقة اجلهات  الفتوي والرقابة  اعتماد هيئة  بعد  العمالء وذلك  اال�ستثمارية ايل ح�ساب  ارباح هذه احل�سابات  وت�ساف 

املخت�سة.

ك/ املطلوبات :-

يتم اثبات املطلوبات عن مبالغ �ستدفع يف امل�ستقبل لقاء مواد اأو خدمات  مت ت�سلمها �سواء �سدرت بها فواتري مل ت�سدر.

3/اجلهة اال�رصافية والرقابية :-

يخ�سع ن�ساط امل�رصف ال�رصاف تنظيم ورقابة بنك ال�سودان املركزي وفقاً لقانون بنك ال�سودان املركزي ل�سنة 2002م وقانون تنظيم العمل 

امل�رصيف ل�سنة 2004م ،يلتزم  البنك مبا يرد يف  من�سورات وتعاميم بنك ال�سودان املركزي.

4/هيئة الرقابة ال�رصعية  :-

يخ�سع ن�ساط امل�رصف ال�رصاف هيئة  الرقابة ال�رصعية التي مت تعيينها بوا�سطة اجلمعية العمومية للم�رصف وتقوم بالدور الرقابي علي عمليات 

ومعامالت امل�رصف من الناحية ال�رصعية وتقوم هيئة الرقابة ال�رصعية باعداد تقرير  يف نهاية ال�سنة املالية وتقدميه للجمعية العمومية للم�رصف.
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بنود قائمة املركز املايل :

مرابحات

م�ساركات

م�ساربات

ا�ست�سناع

ح�سابات ا�ستثمارية مطلقة

ح�سابات جارية

بنود قائمة الدخل :

ارباح مرابحات

ارباح م�ساركات

ارباح م�ساربات

ارباح ا�ست�سناع

تعوي�صات االدارة العليا

مكافاآت 

ح�سابات نظامية

اعتمادات

32.518.000

6.250.000

11.700.000

209.336.314

7.795.417

4.308.299

2.850.120

531.458

1.056.040

12.000.000

1.013.319

-

19.674.112

23.889.562

-

-

-

-

1.232.994

716.686

-

-

-

2.575.808

-

-

 34/ املعامالت مع اطراف ذات العالقة  :-

56.407.562

6.250.000

11.700.000

209.336.314

7.795.417

5.541.293

3.566.806

531.458

1.056.040

12.000.000

3.589.127

-

19.674.112

كبار امل�ساهمني واع�ساء جمل�ص 

االدارة وال�رصكات  التابعة لهم

جنيه �سوداين

كبار امل�سوؤولني 

بامل�رصف

الر�سيد يف 

2013/12/31م

يقوم امل�رصف �سمن اعماله االعتيادية مبعامالت مع امل�ساهمني، اأع�ساء جمل�ص االدارة وكبار امل�سوؤولني بامل�رصف واملوؤ�س�سات التابعة لهم 

وتتم هذه املعامالت علي اأ�سا�ص �رصوط جتارية عادية. 
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بنود قائمة املركز املايل :

مرابحات

م�ساربات

ا�ست�سناع

ح�سابات ا�ستثمارية مطلقة

ح�سابات جارية

بنود قائمة الدخل :

ارباح مرابحات

ارباح م�ساربات

تعوي�صات االدارة العليا

مكافاآت 

ح�سابات نظامية

اعتمادات

2.475.000

10.700.000

139.726.379

5.086.145

4.614.008

222.750

1.070.000

1.620.000

-

455.271

16.570.945

-

-

-

1.161.161

497.128

-

2.140.992

-

-

19.045.945

10.700.000

139.726.379

5.086.145

5.775.169

719.878

1.070.000

3.760.992

-

455.271

كبار امل�ساهمني واع�ساء جمل�ص 

االدارة وال�رصكات  التابعة لهم

جنيه �سوداين

كبار امل�سوؤولني 

بامل�رصف

الر�سيد يف 

2012/12/31م

35/ خماطر االئتمان  :-

ان خماطر االئتمان هي خماطر عدم متكن احد اطراف معاملة متويل او اداة مالية يف الوفاء بالتزامه مما يت�سبب يف تكبد الطرف االخر خل�سارة 

مالية ، يتم مراقبة �سيا�سة االئتمان وخماطر االئتمان التي قد يتعر�ص لها امل�رصف ب�سورة م�ستمرة ،يعمل امل�رصف علي جتنب تركز املخاطر مع 

افراد او جمموعات من العمالء يف مواقع او اعمال حمددة من خالل تنويع ان�سطة التمويل كما يح�سل امل�رصف اي�ساً علي ال�سمانات الالزمة.

اإن املعلومات حول التوزيع القطاعي الهامة ملخاطر االئتمان مبينة يف اي�ساح )32(.

2012

2013



املوجودات

النقد ومايف  حكمه

البيوع املوؤجلة

االوراق املالية

امل�ساربات 

امل�ساركات

اإ�ستثمارات  عقارية

موجودات اخري

اإ�ستثمارات يف اوراق مالية متاحة للبيع

املوجودات الثابتة

اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية

احل�سابات اجلارية

مطلوبات اخري

خم�س�سات

ا�سحاب حقوق اال�ستثمار املطلقة

جمموع حقوق امللكية واملطلوبات 

وا�سحاب حقوق اال�ستثمار

   خالل 3 �صهور

147.991.348

24.669.645

-

185.714.000

11.654.935

-

-

-

-

370.029.928

-

429.117.551

24.060.193

28.014.718

119.819.220

601.011.682

من 3 �صهور ايل

 6 �صهور

-

14.532.765

27.933.500

700.000

31.700.000

-

9.746.220

-

-

84.612.485

-

-

-

-

92.595.079

92.595.079

من 6 �صهور ايل 

12 �سهر

-

22.566.164

104.899.500

5.600.000

32.175.000

-

15.112.050

-

-

180.352.714

-

-

155.621.465

-

254.059.323

409.680.788

اكرث من ال�صنة

109.629.910

543.875.038

70.661.729

141.669.907

23.430.362

346.549.251

-

32.833.850

38.393.093

1.307.043.140

776.896.638

-

61.844.080

-

10.000

838.750.718

االجمايل

257.621.258

605.643.612

203.494.729

333.683.907

98.960.297

346.549.251

24.858.270

32.833.850

38.393.093

1.942.038.267

776.896.638

429.117.551

241.525.738

28.014.718

466.483.622

1.942.038.267

 36/ خماطر ال�سيولة :-  :-

اإن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة امل�رصف علي الوفاء ب�سايف احتياجاته التمويلية. تنتج خماطر ال�سيولة عن التقلبات يف ال�سوق 

او تدين درجة االئتمان مما قد يت�سبب يف ن�سوب بع�ص م�سادر التمويل علي الفور. وللوقاية من هذه املخاطر ، قامت االدارة بتنويع م�سادر التمويل 

وادارة املوجودات مع اخذ ال�سيولة يف االعتبار، واالحتفاظ بر�سيد كايف للنقد والبنود املماثلة للنقد واالوراق املالية القابلة للتداول.

للموجودات  التعاقدي  اال�ستحقاق  حتديد  مت  لقد  2013م  عام  بنهاية  امل�رصف  ومطلوبات  موجودات  ا�ستحقاق  تواريخ  التايل  اجلدول  يلخ�ص 

واملطلوبات علي ا�سا�ص الفرتة املتبقية من تاريخ قائمة املركز املايل ايل تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي، وتقوم االدارة مبراقبة تواريخ اال�ستحقاق للتاكد 

من االحتفاظ بال�سيولة الكافية وقد كان موقف ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات امل�رصف لعام 2013م كما يلي :-
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املوجودات

النقد ومايف  حكمه

البيوع املوؤجلة

االوراق املالية

امل�ساربات  والوكاالت

امل�ساركات

اإ�ستثمارات  عقارية

موجودات اخري

ا�ستثمارات يف اوراق مالية متاحة للبيع 

املوجودات الثابتة

اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية

احل�سابات اجلارية

مطلوبات اخري

خم�س�سات

ا�سحاب حقوق اال�ستثمار املطلقة

جمموع حقوق امللكية واملطلوبات 

وا�سحاب حقوق اال�ستثمار

   خالل 3 �صهور

225.887.942

202.021.640

7.700.500

28.000.000

405.506

-

12.066.446

-

-

476.082.034

-

406.421.119

12.873.735

17.472.767

202.047.782

638.815.403

من 3 �صهور ايل

 6 �صهور

-

38.626.460

35.337.500

-

10.800.000

-

3.560.444

-

-

88.324.404

-

-

-

-

67.599.843

67.599.843

من 6 �صهور ايل 

12 �سهر

-

103.163.813

75.676.500

31.713.610

3.600.000

-

14.873.609

-

-

229.027.532

-

-

190.548.190

-

198.544.462

389.092.652

اكرث من ال�صنة

109.273.384

195.294.374

77.618.313

287.832.403

34.649.969

299.549.250

-

32.478.735

34.639.582

1.071.336.010

701.203.156

-

67.622.101

426.825

10.000

769.262.082

االجمايل

335.161.326

539.106.287

196.332.813

347.546.013

49.455.475

299.549.250

30.500.499

32.478.735

34.639.582

1.864.769.980

701.203.156

406.421.119

271.044.026

17.899.592

468.202.087

1.864.769.980

عام 2012م
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 37/ خماطر ال�سوق :-  :-

تنتج خماطر ال�سوق عن التغري  يف معدالت العوائد العاملية علي االدوات املالية وا�سعار ال�رصف للعمالت االجنبية التي قد توؤثر ب�سورة غري مبا�رصة 

علي قيمة موجودات امل�رصف وا�سعار االأ�سهم  لقد و�سع جمل�ص االدارة حدوداً لقيمة املخاطر التي ميكن تقبلها والتي تراقبها ب�سكل متوا�سل جلنة 

املوجودات واملطلوبات بامل�رصف.

 38/ خماطر اأ�سعار االأ�سهم :- 

تنتج خماطر  ا�سعار  اال�سهم عن التغريات يف ا�سعار اال�سهم .  لقد و�سع جمل�ص االدارة  حدود ملبلغ  ونوعية اال�ستثمارات التي ميكن قبولها . ويتم  

مراقبة هذا  

باإ�ستمرار  من قبل جلنة ا�ستثمارات امل�رصف .

 39/ خماطر معدل الربح :- 

كموؤ�س�سة اإ�سالمية يتعر�ص امل�رصف لتقلبات علي  دخل  موجوداته وتكلفة مطلوباته ، يقوم امل�رصف باإثبات دخل بع�ص موجوداته املالية علي 

اأ�سا�ص التنا�سب الزمني. لقد و�سع جمل�ص االإدارة حدود ملخاطر معدل الربح.

 40/ �سايف خماطر  العملة :- 

اإن خماطر العملة هي خماطر تقلب قيمة االداة املالية ب�سبب التغري يف ا�سعار �رصف العمالت االجنبية ، لقد قام  جمل�ص االدارة بو�سع حدود علي املراكز 

ح�سب العملة، ويتم مراقبة املراكز ب�سكل دوري للتاأكد من بقائها �سمن احلدود املو�سوعة.

اإ ن جزًء  مقدراً من موجودات ومطلوبات امل�رصف هي بالدوالر االمريكي وعمالت اجنبية اأخري. كان �سايف موقف امل�رصف يف 31 دي�سمرب 

بالعمالت االجنبية كاالتي :-  

132.675.705

)59.081.044(

73.594.661

147.702.634

)80.950.997(

66.751.637

2013

دوالر امريكي

2012

دوالر امريكي

املوجودات

ناق�سًا : املطلوبات

�سايف موقف العملة االجنبية
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 41/ كفاية را�ص املال:- 

يتم ح�ساب ن�سبة خماطر املوجودات وفقاً  ملن�سورات بنك ال�سودان املركزي.

490.258.550

2.069.781.829

٪24

٪12

395.795.961

2.187.220.516

٪18

٪12

2013

جنيه �صوداين

2012

جنيه �صوداين

�سايف را�ص املال اال�سا�سي

اجمايل البنود داخل وخارج امليزانية املرجحة باوزان املخاطر

ن�سبة كفاية را�ص املال

احلد االدين املطلوب

 42/ الزكاة :- 

�سدد امل�رصف كافة  اإلتزاماته  الزكوية حتي عام 2012م ، ومت عمل املخ�س�ص الالزم لعام 2013م.

 43/ �رصيبة ارباح االعمال  :- 

�سدد امل�رصف كافة  اإلتزاماته  ال�رصيبية حتي عام 2012م ، ومت عمل املخ�س�ص الالزم لعام 2013م.

 44/ ارقام املقارنة :- 

مت اإعادة ت�سنيف بع�ص اأرقام لتتما�سي مع ت�سنيف ال�سنة احلالية ومل يوؤثر ذلك الت�سنيف علي ارباح او حقوق امللكية للعام ال�سابق.

 45/ اعتماد القوائم املالية  :- 

مت اإعتماد هذه القوائم املالية بوا�سطة جمل�ص ادارة امل�رصف يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 24 مار�ص 2014م .   



م�سرف ال�سالم - ال�سودان 

�سركة م�ساهمة عامة

القوائم املالية املراجعة

12/31/ 2013م





املوجودات  :- 

النقد ومايف  حكمه

االحتياطي النقدي لدي بنك ال�سودان املركزي

ذمم البيوع املوؤجلة - �سايف

اإ�ستثمارات يف اوراق مالية بغر�ص املتاجرة

اإ�ستثمارات يف اوراق مالية حتي تاريخ اال�ستحقاق

اإ�ستثمار يف امل�ساربات والوكاالت

اإ�ستثماريف امل�ساركات

اإ�ستثمارات  يف اوراق مالية متاحة للبيع

اإ�ستثمارات  عقارية

موجودات اخري

املوجودات الثابتة

اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق اأ�صحاب ح�صابات االإ�صتثمار املطلقة وحقوق امللكية:-

املطلوبات  :- 

احل�سابات اجلارية

مطلوبات اأخري

املخ�س�سات

اإجمايل املطلوبات

حقوق ا�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�صحاب ح�صابات اال�صتثمار املطلقة

حقوق امللكية  :-

را�ص املال

االإحتياطيات

االأرباح املبقاة

اإجمايل  حقوق امللكية

اجمايل املطلوبات وحقوق ا�صحاب ح�صابات اال�صتثمار املطلقة

 وحقوق امللكية

احل�صابات النظامية

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)10(

)11(

)12(

)13(

)14(

)15(

)16(

)17(

)18(

)19(

)20(

)21(

)31(

225.887.942

109.273.384

539.106.287

35.964.813

160.368.000

347.546.013

49.455.475

32.478.735

299.549.250

13.626.890

34.639.582

1.847.896.371

406.421.119

271.044.026

29.087.614

706.552.759

473.520.294

1.180.073.053

277.758.000

228.920.454

161.144.864

667.823.318

1.847.896.371

1.060.409.300

218.864.582

40.311.392

279.898.990

19.510.499

131.114.000

483.944.702

28.656.262

14.980.214

162.780.490

22.416.397

33.605.916

1.436.083.444

309.467.140

64.347.462

13.838.764

387.653.366

671.154.163

1.058.807.529

277.758.000

58.147.260

41.370.655

377.275.915

1.436.083.444

878.909.513

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2011/12/31م

جنيه �سوداين االي�ساح

م�سرف ال�سالم - ال�سودان

قائمة املركز املايل كما  يف 2012/12/31م

االي�ضاحات املرفقة  متثل جزء ال يتجزاأ من هذه البيانات

2

�ضعود مامون الربير

ع�ضو جمل�س االدارة

عثمان خمتار احمد

املدير العام

عبد البا�ضط حمز ة احل�ضن  

ع�ضو جمل�س االدارة

7.023.360

68.961.992

259.207.297

16.454.314

29.254.000

)136.398.689(

20.799.213

17.498.521

136.768.760

)8.789.507(

1.033.666

411.812.927

96.953.979

206.696.564

15.248.850

318.899.393

)197.633.869(

121.265.524

-

170.773.194

119.774.209

290.547.403

411.812.927

181.499.787

التغري

جنيه �سوداين

3

171

93

84

22

)28(

73

117

84

39

3

29

31

321

110

82

)29(

11

-

294

290

77

29

21

الن�سبة

٪



م�سرف ال�سالم  - ال�سودان

قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف  2012/12/31م

الدخل  :-

دخل البيوع املوؤجلة

دخل االإ�ستثمارات

مكا�سب )خ�سائر(  تقييم  االإ�ستثمارات

اإجمايل الدخل من التمويل واال�ستثمار

ناق�صًا :-

عائد ا�سحاب ح�سابات االإ�ستثمار املطلقة

احتياطي خماطر اال�ستثمار  

ن�سيب امل�رصف  من دخل االإ�ستثمارات ب�سفته م�ساربًا ورب املال

اإيرادات اخلدمات امل�رصفية

اأرباح بيع و�رصاء عمالت اأجنبية

االإيرادات االأخري

مكا�سب تقييم اأر�سدة بالعمالت االجنبية

اإجمايل  دخل امل�رصف 



امل�رصوفات :

تكلفة العمالة

م�رصوفات الت�سغيل

اال�ستهالكات

خم�س�سات التمويل واال�ستثمار يف امل�ساربات

غرامات بنك ال�سودان املركزي

اجمايل امل�رصوفات

�سايف ارباح الت�سغيل  قبل الزكاة وال�رصائب

الزكاة لل�سنة

�رصيبة ارباح االعمال لل�سنة

 

�صايف  الربح  لل�صنة

العائد علي  ال�سهم

)22(

)23(

)24(

)25-19(

)19(

)26(

)27(

)28(

)29(

)15(

)42(

)43(

)30(

68.093.120

53.463.241

14.278.394

135.834.755

)21.833.260(

)5.850.000(

108.151.495

18.060.020

9.003.777

2.725.109

124.984.731

262.925.132

)27.550.432(

)19.308.336(

)2.919.025(

)20.181.601(

)20.200(

)69.979.594(

192.945.538

)7.809.757(

)10.441.929(

174.693.852

1.588

36.960.872

36.110.983

)4.125.200(

68.946.655

)16.252.411(

-              

52.694.244

10.406.227

2.220.065

2.562.640

17.879.611

85.762.787

)21.925.526(

)12.742.203(

)3.500.331(

)949.954(

)16.900(

)39.134.914(

46.627.873

)4.769.368(

)2.294.296(

39.564.209

0.360

2012/12/31م

جنيه �سوداين

2011/12/31م

جنيه �سوداين
االي�ساح

االي�ضاحات املرفقة  متثل جزء ال يتجزاأ من هذه البيانات

3

�ضعود مامون الربير

ع�ضو جمل�س االدارة

عثمان خمتار احمد

املدير العام

عبد البا�ضط حمز ه  احل�ضن  

ع�ضو جمل�س االدارة

31.132.248

17.352.258

18.403.594

66.888.100

)5.580.849(

)5.850.000(

55.457.251

7.653.793

6.783.712

162.469

107.105.120

177.162.345

)5.624.906(

)6.566.133(

581.306

)19.231.647(

)3.300(

)30.844.680(

146.317.665

)3.040.389(

)8.147.633(

135.129.643

-

التغري

جنيه �سوداين

84

48

446

97

)34(

)100(

105

74

306

6

599

207

)26(

)52(

17

)2.024(

)2(

)79(

314

)64(

)355(

342

الن�سبة

٪


