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 لسودان ا –مصرف الســــــــــــــــــــــالم 

 )شركة مساهمة عامة (

 القوائم املالية املرحلية املوجزة   

 غير املراجعة 

 أشهر املنتهية في الستةلفترة 

  م2020 يونيو  30 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 م2020 /يونيو /30أشهر المنتهية في  ةستلل
 
 -النشاط :و  التأسيس  /1

 السودان كشركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة بالخرطوم بموجب شهادة –مصرف السالم  تأسس         
 م و يقوم1925م و ذلك حسب قانون الشركات لعام 2004ديسمبر  28بتاريخ  23335التسجيل الصادرة بالرقم 

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

 الموردة. امدرمان شارع فرع و فرع روتانا شارع أفريقيا و  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 حالمر  المالية ( )التقارير34المراجعة 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 لمعايير31/12/2019في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
كزي و ت المالية اإلسالمية و حسب متطلبات بنك السودان المر الصادرة من هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسا
 فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .

 :المحاسبيةالسياسات  (ب)
ضاحات المرفقة م و اإلي 2019يجب أن تقرا هذه القوائم المالية المرحلية مع القوائم المالية السنوية لسنة       

  .بها
قوائم  المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات و اإليضاحات المطلوبة إلصدارال تحتوي القوائم       

لية ت المامالية كاملة بما يتالءم مع متطلبات معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسا
نتائج م مؤشر ل2020/يونيو/30اإلسالمية . إضافة إلي ذلك ليس بالضرورة أن تعتبر نتائج الفترة المنتهية في 

 م.2020ديسمبر//31السنة المنتهية في 
    

 العملة الوظيفية و عملة العرض (ج)
ها القوائم بالتي تعد و  وعملة العرض القوائم المالية بالجنيه السوداني و هي العملة الوظيفية إعدادتم       
 للمصرف.المالية 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –ة المختصرة إيضاحات حول القوائم المالي
 م2020يونيو/  /30للستة أشهر المنتهية في 

 
 استثمارات في أوراق مالية حتى تاريخ االستحقاق /3
 م03/6/2020 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/9201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 417,883,555 795,615,472 صكوك )شهامة(

 795,615,472 417,883,555 
   
 
 ستثمار في المضاربات ا /4
 م03/6/2020 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/9201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 370,995,703  748,994,448 أفراد * –مضاربات مع عمالء 

 180,000,000  000,000300, مضاربات شركة دام لألوراق المالية
 243,276,070  296,279,256 مضاربات مع بنوك

 1,005,274,044  794,271,773 
    )78,543,901(  )035,472,97( مخصص مخاطر التمويل و االستثمار –ناقصا 

 009,802,907  715,727,872 
 

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

 م.25/9/2008بتاريخ 
 
 مشاركات الار في استثم /5
 م03/6/2020 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/9201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 261,367,233  245,599,051 مشاركات مع عمالء )مؤسسات و أفراد(

 )2,413,672(    )990,455,2( مخصص مخاطر التمويل –ناقصا 
 061,143,243  258,953,561 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –ل القوائم المالية المختصرة إيضاحات حو

 م2020يونيو/  /30للستة أشهر المنتهية في 
 
 في أوراق مالية متاحة للبيع  استثمار /6
 

 م03/6/2020 نسبة الملكية
 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/9201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 000,562,100 -  ةاستثمارات في صناديق داخل الدول

 50,000 50,000 %50السالم العقارية                    شركة 
 478,178,343 362,440,419 أسهم مصرف السالم البحرين

 401,015,83 952,465,101 أسهم مدينة الملك عبد اهلل
 750,118,248 250,256,303 %5الجزائر                –مصرف السالم 

 564,212,824 629,924,774 
 
 ستثماراتتحليل اال /7
 م03/6/2020 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/9201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 1,961,458,017 894,891,091,2 7/1استثمارات محلية 

 879,193,426 314,906,520 7/2استثمارات خليجية 
 750,118,248 303,256,250 استثمارات دولية )مصرف السالم الجزائر(

 458,054,916,2 646,770,635,2 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 م2020يونيو/  /30للستة أشهر المنتهية في 
 
 استثمارات محلية 7/1
 

 م03/6/2020 
 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/9201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 417,883,555 795,615,472 صكوك )شهامة(

 000,562,100 - صكوك صندوق إدارة السيولة
 802,451,292 351,522,713 عمالء معمضاربات 

 180,000,000 300,000,000 مضاربات مع شركة دام لألوراق المالية

 070,276,243 296,279,256 مضاربات مع بنوك محلية
 561,953,258 061,143,243 مشاركات

 50,000 50,000 شركة السالم العقارية
 920,281,468 920,281,468 أراضي محلية

 894,891,091,2 017,458,9611, 
   
 
 استثمارات خليجية 7/2
 
 م30/6/2020 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/9201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 478,178,334 362,440,419 أسهم مصرف السالم البحرين

 401,015,38 952,465,101 أسهم مدينة الملك عبد اهلل
 314,906,520 879,193,426 
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 مصرف السالم
 غير المراجعة –إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة 

 م2020يونيو/  /30للستة أشهر المنتهية في 
 
 رأس المال /8
 م30/6/2020 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/9201
 جنيه سوداني

 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 10يل نسبة وفقا لقانون بنك السودان المركزي يتم تحو   

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

 
 نظامية الحسابات ال /10

 مركز المالي و تفاصيلها كاآلتي :توجد حسابات نظامية ال يتم إدراجها في قائمة ال 
 
 م03/6/2020 

 جنيه سوداني
 غير مراجعة

 م31/12/9201
 جنيه سوداني

 مراجعة
 860,032,169 213,590,206 التزامات العمالء اعتمادات

 45,800,287 ,471,77144 التزامات العمالء خطابات ضمان

 530,716,1 530,716,1 الديون التي تم شطبها
 421,078,253 677,549,216 
 
 


