
(شركة مساهمة عامة)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٠

مع تقرير الفحص للمراجع الخارجى

السودان - مـصـرف الـسـالم

البيانات الـمـالـيـة المرحلية الموجزة 

 غير المدققة



صفحةالمحتويات

تقرير مراجعى الحسابات المستقلين حول فحص البيانات المالية المرحلية الموجزة           
غير المدققة

١

٢بيان المركز المالى  المرحلي الموجز غير المدقق

٣بيان الدخل المرحلي  الموجز المدقق

٤بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز المدقق

٥بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز المدقق

٦ حتى ٩إيضاحات  حول البيانات المالية المرحلية الموجزة المدققة







مصرف السالم

بيان الدخل المرحلي الموجز - غير مدقق

للثالثة اشهر المنتهية في ٣١مارس ٢٠١٠

مارس ٢٠٠٩مارس ٢٠١٠

جنيه سودانىجنيه سودانى

غير مدققةغير مدققة

الدخل

       ٧,٦٨٢,٢٤٣   ١٠,٩٦٥,٠٠٧دخل البيوع المؤجلة

       ٥,٦٨٢,٢٣٢     ٥,٣٥٢,٨٠٢دخل االستثمارات

        (٩٠٠,٥٠٢)        ٨٨٥,٧١٩خسائر  تقييم االستثمارات

     ١٢,٤٦٣,٩٧٣   ١٧,٢٠٣,٥٢٨إجمالي الدخل من التمويل واإلستثمار

      (٩,٩٩٩,٢٦٥)    (٦,٤٨٤,١٢٧)يطرح: عائد أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة
٢,٤٦٤,٧٠٨   ١٠,٧١٩,٤٠١       

       ٣,٧٥٠,٥٦٤     ٢,٨٧٩,٥٢٢إيرادات الخدمات المصرفية

       ١,٤٣٦,٠٤٦        ١٩٣,٢٣٢ارباح بيع وشراء عمالت اجنبية

         ١٨٤,٧٦٢        ٦٩٥,٥٧١اإليرادات األخرى

       ٧,٨٣٦,٠٨٠   ١٤,٤٨٧,٧٢٦إجمالي دخل المصرف

المصروفات

      (١,٥٧١,١٢٣)    (٢,٢٩٤,٢٤٥)تكلفة العمالة

      (٤,٣١٠,٦١٧)    (٣,٦٦٢,٢٦٣)مصروفات التشغيل

               -              -مخصصات التمويل واالستثمار في المضاربات

      (٥,٨٨١,٧٤٠)    (٥,٩٥٦,٥٠٩)إجمالي المصروفات

       ١,٩٥٤,٣٤٠     ٨,٥٣١,٢١٧صافي أرباح التشغيل

     ١١,٠٤٩,٠٢٥    (٢,٣٨٥,٠٢٤) مكاسب تقييم عمالت اجنبيه

     ١٣,٠٠٣,٣٦٥     ٦,١٤٦,١٩٣الدخل قبل الزكاة والضرائب

      (١,٧٥٠,٦٧٦)    (١,٣٥٦,٦٦٨)الزكاة للفترة

        (٣٧٥,٨٢٦)       (١٠٥,١٩٩)ضريبة أرباح األعمال للفترة

     ١٠,٨٧٦,٨٦٣     ٤,٦٨٤,٣٢٧صافى الربح للفترة

           ٠.١٠٩           ٠.٠٤٧العائد على السهم

نصيب المصرف من دخل االستثمارات (بصفته مضارباً ورب مال)

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



مصرف السالم

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز- غير مدقق

للثالثة اشهر المنتهية في ٣١مارس ٢٠١٠

٢٠١٠ مارس ٢٠٠٩مارس

جنيه سودانىجنيه سودانى

غير مدققةغير مدققة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    ١٠,٨٧٦,٨٦٣     ٤,٦٨٤,٣٢٧ربح الفترة

تعديل البنود غير النقدية:-
        ٦٢٩,٦٥٩        ٧٣٣,٠٥٦استهالك الموجودات الثابتة

      ٢,٣٦١,٢١٦     ١,٧٤٨,٧٢٩المخصصات
١٣,٨٦٧,٧٣٨     ٧,١٦٦,١١٢    

      ١,٠٨٨,٩٢٢    (٤,١٥٤,٧٩٧)احتياطي نقدي لدى بنك السودان

   (٢١,٣٦٤,٨١٥)    (٥,٧٥٩,١٦٥)صافي ذمم البيوع المؤجلة

     (٤,٤٣٦,٥٠٩)  (٢٩,٩٠٢,٦٩٩)اإلستثمارات

     (٣,٩٠٩,٣٧٠)  (١٥,٠٧٦,٣٧٠)الموجودات األخرى

       (٦٧٥,٠٧٧)   ١٩,٧٦٥,٥٧٨حسابات جارية

    ١٧,٦٧٤,٦٦٩    (١,٩٦٨,٠٣٧)حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

   (١٥,٧٩٢,٦٠٩)   ١٣,٧٧٢,٩٢٩المطلوبات
(٢٣,٣٢٢,٥٦١)  (٢٧,٤١٤,٧٨٩)   

   (١٣,٥٤٧,٠٥١)  (١٦,١٥٦,٤٤٩)صافي التدفقات النقدية من (المستخدم) في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

       (١٨٣,٤٦٠)       (٢٩٢,٣٤٢)شراء موجودات ثابتة

       (٥٩٧,٢٣٠)               -استثمارات متاحة للبيع
       (٧٨٠,٦٩٠)       (٢٩٢,٣٤٢)صافي التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

      ٢,٩٣٣,٨٦٨       (٣٤٨,٠١٨)االحتياطيات
      ٢,٩٣٣,٨٦٨       (٣٤٨,٠١٨)صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

   (١١,٣٩٣,٨٧٣)  (١٦,٧٩٦,٨٠٩)صافي الزيادة / (النقصان) في النقد

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

    ٦٦,٨١٩,٧٨٣ ١١٥,٢٧٨,١٦١النقد وما في حكمه في نهاية السنة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية وحقوق أصحاب

حسابات االستثمار المطلقة

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



مصرف السالم

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز - غير مدقق

للثالثة اشهر المنتهية في ٣١مارس ٢٠١٠

إحتياطي قانونياالرباح المبقاةراس المال
إحتياطي إعادة

 تقييم اراضى

إحتياطي 

 تقييم استثمارات
اإلجمالي

جنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانى

   ٣١٢,٢٩٧,٣٥٧     ٥,٩٤٥,٩٥٣        ٨,٨٥٨,٤٧١    ١٣,٣٤٦,٩٤٧    ٣٠,١٤٥,٩٨٦  ٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠في ١ يناير ٢٠١٠

       ٤,٦٨٤,٣٢٧             -                -              -     ٤,٦٨٤,٣٢٧              -ارباح الفتره

        ٤٦٨,٤٣٣       (٤٦٨,٤٣٣)              -اإلحتياطيات

 ٣١٦,٩٨١,٦٨٤  ٥,٩٤٥,٩٥٣      ٨,٨٥٨,٤٧١ ١٣,٨١٥,٣٨٠ ٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠٣٤,٣٦١,٨٨٠في ٣١ مارس ٢٠١٠

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

     ١٠,٨٧٦,٨٦٣             -                -              -    ١٠,٨٧٦,٨٦٣              -أرباح الفتره

       ٢,٩٣٣,٨٦٨     ٢,٩٣٣,٨٦٨                -      ١,٠٨٧,٦٨٦    (١,٠٨٧,٦٨٦)              -اإلحتياطيات

 ٣٢٢,٦٧١,٨٥٠  ٦,٥٤١,٧٠٩      ٤,٣٤١,٨١٠ ١٢,١٧٣,٥٤٠ ٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠٤٥,٦١٤,٧٩١في ٣١ مارس ٢٠٠٩

٥

          تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 11 جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم

للثالثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

التأسيس والنشاط -١

إعداد القوائم المالية -٢

(أ) المعايير المحاسبية 

(ب) السياسات المحاسبية 

(ج) العملة الوظيفية وعملة العرض

٢٠١٠ ديسمبر ٢٠٠٩مارس

اإلستثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة جنيه سودانىجنيه سودانى٣-
 مدققةغير مدققة

استثمارات   مسعرة :
         ٥٤,٢٥٠,٠٠٠   ٥٦,٣٠٠,٠٠٠استثمارات صكوك (شهامة)

           ٤,٤٠٠,٩٩٠     ٣,٢٨٠,٤٩٢أسهم شركة  سوداتل

         ١١,٦٣٩,٨٤٢   ١١,٣٨٦,٨٠١مصرف السالم البحرين

           ٣,١٣٧,٦٥٣     ٣,٢٣٦,٢١٨أسهم مدينة الملك عبداهللا
٧٣,٤٢٨,٤٨٤   ٧٤,٢٠٣,٥١١         

استثمارات  غير مسعرة :
           ٢,٦٢٩,٩٥٨     ٢,٦١٣,١٣٢االسالمية للتامين واعادة التامين (امان) - البحرين

         ٢٠,٥٠٤,٥٧٩   ٢٠,٣٧٣,٣٩٥صندوق السالم العقارى

           ١,٠٨٤,٤٨٥     ١,٠٧٧,٥٤٦استثمارات في صناديق خارج الدولة
٢٤,٢١٩,٠٢٣   ٢٤,٠٦٤,٠٧٣         

         ٩٧,٦٤٧,٥٠٧    ٩٨,٢٦٧,٥٨٤اإلستثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة

٢٠١٠ ديسمبر ٢٠٠٩مارس

جنيه سودانىجنيه سودانى٤- إستثمارات في أوراق مالية حتى تاريخ اإلستحقاق

 مدققةغير مدققة

         ١٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢١,٠٠٠,٠٠٠استثمارات فى الشهادات الحكومية (شهامة)

           ٢,٠٠٠,٠٠٠     ٢,٠٠٠,٠٠٠استثمارات شهادات مضاربة بنك السودان المركزى(شهاب)

         ٣٠,٠٠٠,٠٠٠   ٣٠,٠٠٠,٠٠٠استثمارات فى صكوك االستثمار الحكومية ٣ سنوات

٤٢,٠٠٠,٠٠٠    ٥٣,٠٠٠,٠٠٠         

غير مدققة - إيضاحات  حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

تم إعداد القوائم المالية بالعملة الوظيفية الجنيه السودانى

تأسس مصرف السالم – السودان كشركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة بالخرطوم بموجب شهادة التسجيل الصادرة بالرقم ٢٣٣٣٥ 

بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٤ وذلك حسب قانون الشركات لعام ١٩٢٥م ويقوم المصرف بممارسة جميع األعمال واألنشطة المصرفية وفقاً 

ألحكام الشريعة اإلسالمية. هذا وقد باشر المصرف نشاطه المصرفي ابتداء من مايو ٢٠٠٥. يمارس المصرف نشاطه من مركزه 

الرئيسي عند تقاطع شارع الجمهورية مع شارع الحرية وفرع السالم روتانا بفندق السالم روتانا شارع افريقيا.

تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية                 

 وللمعيار المحاسبى الدولى رقم (٣٤) ( التقارير المالية المرحلية ) ومتطلبات بنك السودان المركزى وهيئة الرقابة الشرعية للمصرف.

 - يجب ان تقرا هذه البيانات المالية المرحلية مع البيانات المالية السنوية لسنة ٢٠٠٩ وااليضاحات المرفقه بها.

 - التحتوى البيانات المالية المرحلية المختصره على كل المعلومات وااليضاحات المطلوبه الصدار بيانات 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 ٣١ مارس ٢٠١٠ مؤشرا لنتائج السنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

٦     تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم

للثالثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

غير مدققة - إيضاحات  حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

٢٠١٠ ديسمبر ٢٠٠٩مارس

جنيه سودانىجنيه سودانى٥- استثمار في المضاربات والوكاالت

 مدققةغير مدققة

         ١٣,٣٠٤,٤٨٠   ١٢,٥١١,١٨٠مضاربات مع عمالء - أفراد

         ٩١,٤٣٨,٨٥١ ١١٠,٧٤٧,٧٠٠مضاربات مع بنوك

       ٢٥٠,٥٢٧,٧٧٥ ٢٤٩,٨٥٨,٤٠٥وكاالت مع بنوك

٣٥٥,٢٧١,١٠٦  ٣٧٣,١١٧,٢٨٥       

        (١٢,٦٩٣,٢٧٣)  (١٢,٦١١,١٨٠)ناقصا : مخصص مخاطر التمويل واإلستثمار

٣٤٢,٥٧٧,٨٣٣  ٣٦٠,٥٠٦,١٠٥       

ديسمبر ٢٠٠٩مارس ٢٠١٠

جنيه سودانىجنيه سودانى٦-مشاركات

 مدققةغير مدققة

                   -         ٤٤١,١٣٨مشاركات

                   -           (٤,٤١١)ناقصاً : مخصص مخاطر التمويل

٤٣٦,٧٢٧         -                   

ديسمبر ٢٠٠٩مارس ٢٠١٠

جنيه سودانىجنيه سودانى٧-استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع      نسبة الملكية

 مدققةغير مدققة

         ١٢,٨٧٥,٦٧٧   ١٢,٧٩٣,٣٠٠مصرف السالم الجزائر                         ٥%

               ٥٠,٠٠٠          ٥٠,٠٠٠شركة السالم العقارية                           ٥٠%

١٢,٩٢٥,٦٧٧    ١٢,٨٤٣,٣٠٠         

 ديسمبر ٢٠٠٩ مارس ٨٢٠١٠- تحليل االستثمارات

جنيه سودانىجنيه سودانى

 مدققةغير مدققة

       ١٨١,٦٦١,٣٧٠  ١٩٣,٨٠٢,٨١٤استثمارات محليه    ١/٨
       ٣٥١,٥٦٩,٧٧١  ٣٦٨,٩١٩,٨٠٢استثمارات خليجيه   ٢/٨

         ١٢,٨٧٥,٦٧٧    ١٢,٧٩٣,٣٠٠استثمارات دوليه (مصرف السالم الجزائر )
٥٤٦,١٠٦,٨١٨  ٥٧٥,٥١٥,٩١٦       

١/٨٢٠١٠ - استثمارات محليه ديسمبر ٢٠٠٩مارس

جنيه سودانىجنيه سودانى
 مدققةغير مدققةاوراق مالية لغرض المتاجرة

         ٥٤,٢٥٠,٠٠٠      ٥٦,٣٠٠,٠٠٠صكوك (شهامة)
           ٤,٤٠٠,٩٩٠       ٣,٢٨٠,٤٩٢أسهم سوداتل

         ٢٠,٥٠٤,٥٧٩      ٢٠,٣٧٣,٣٩٥وحدات صندوق السالم العقارى
٧٩,١٥٥,٥٦٩    ٧٩,٩٥٣,٨٨٧         

 أوراق مالية حتى تاريخ االستحقاق
         ١٠,٠٠٠,٠٠٠      ٢١,٠٠٠,٠٠٠صكوك (شهامة)

           ٢,٠٠٠,٠٠٠       ٢,٠٠٠,٠٠٠شهادات االجارة  ( شهاب )
         ٣٠,٠٠٠,٠٠٠      ٣٠,٠٠٠,٠٠٠شهادات االستثمار الحكومية ( صرح )

         ٤٢,٠٠٠,٠٠٠    ٥٣,٠٠٠,٠٠٠شهادات االجارة
استثمارات فى مضاربات
           ٩,٩٩٣,٦٠١      ٩,٩٠٠,٠٠٠مضاربات مع بنوك محلية

٩,٩٩٣,٦٠١      ٩,٩٠٠,٠٠٠           

٧     تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم

للثالثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

غير مدققة - إيضاحات  حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

١/٨٢٠١٠ - استثمارات محليه  (تتمة) ديسمبر ٢٠٠٩مارس

جنيه سودانىجنيه سودانى
 مدققةغير مدققةمشاركات

                   -         ٤٣٦,٧٢٧مشاركات (صافى)
٤٣٦,٧٢٧         -                   

استثمارات فى اوراق مالية لغرض البيع

               ٥٠,٠٠٠           ٥٠,٠٠٠شركة السالم العقارية
٥٠,٠٠٠           ٥٠,٠٠٠               

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

       ١٨١,٦٦١,٣٧٠  ١٩٣,٨٠٢,٨١٤االجمالى

ديسمبر ٢٠٠٩مارس ٢٠١٠

جنيه سودانىجنيه سودانى
 مدققةغير مدققة٢/٨ - استثمارات خليجية

استثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة
         ١١,٦٣٩,٨٤٢    ١١,٣٨٦,٨٠١أسهم مصرف السالم البحرين

           ٣,١٣٧,٦٥٣      ٣,٢٣٦,٢١٨أسهم مدينة الملك عبداهللا
           ١,٠٨٤,٤٨٥      ١,٠٧٧,٥٤٦استثمارات في صناديق خارج الدولة

           ٢,٦٢٩,٩٥٨      ٢,٦١٣,١٣٢أسهم االسالمية للتامين واعادة التامين (امان)
١٨,٤٩١,٩٣٨    ١٨,٣١٣,٦٩٧         

مضاربات - استثمارات لدى بنوك
         ٧٠,٠٥٩,٨٥١    ٨٨,٩٤٤,٧٠٠ مصرف االمارات االسالمى

         ١١,٨٧٩,٠٠٠    ١١,٨٠٣,٠٠٠ مصرف السالم البحرين
       ٢٥٠,٥٢٧,٧٧٥  ٢٤٩,٨٥٨,٤٠٥ مصرف ابوظبى االسالمى

٣٣٢,٤٦٦,٦٢٦  ٣٥٠,٦٠٦,١٠٥       
             ٦١١,٢٠٧               -مضاربات مع عمالء ( بالصافى )

٣٣٣,٠٧٧,٨٣٣  ٣٥٠,٦٠٦,١٠٥       
       ٣٥١,٥٦٩,٧٧١  ٣٦٨,٩١٩,٨٠٢االجمالى

الحسابات النظامية -٩
توجد حسابات نظامية ال يتم إدراجها في قائمة المركز المالي وتفاصيلها كاآلتي:

٢٠١٠ ديسمبر ٢٠٠٩مارس
جنيه سودانىجنيه سودانى

 مدققةغير مدققة

         ٧٥,٩٤٠,٨٨٠   ٧٠,٣٠٦,١٣٢التزامات العمالء اعتمادات

       ٨٢٧,٣٧٦,٣٩٦  ٧٨٦,٧٤٣,٨٩٢التزامات العمالء خطابات الضمان

٩٠٣,٣١٧,٢٧٦  ٨٥٧,٠٥٠,٠٢٤       

٨     تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم

للثالثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

غير مدققة - إيضاحات  حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

التحليل القطاعى -١٠

وكانت نسب التوزيع على القطاعات المختلفة كالتالي:-

٢٠١٠ ديسمبر ٢٠٠٩مارس

 مدققةغير مدققة

٤٩%٥٠%صناعه

٦%٥%نقل

٤%٣%تجاره

٤%٤%زراعة

٣٧%٣٨%قطاعات اخرى

١٠٠%١٠٠%المجموع

١١- االحتياطى القانونى

 وفقاً لقانون البنك المركزي يتم تحويل نسبة ١٠% من أرباح ربع  السنة 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 .

بلغ حجم التمويل للثالثة اشهر المنتهية فى مارس ٢٠١٠م ٣٥٢,٨٠٢,١٤٥ جنيه سوداني ( ديسمبر ٢٠٠٩ : ٣٤٦,٨١٧,٤٦١  

٩     تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.




