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 -التأسيس  و النشاط : /1
السالم      مصرف  ذات  ودانالس  –تأسس  عامة  مساهمة  التسجيل   كشركة  شهادة  بموجب  بالخرطوم  محدودة  مسئولية 

م ويقوم المصرف بممارسة 1925م و ذلك حسب قانون الشركات لعام  2004ديسمبر    28بتاريخ    23335الصادرة بالرقم  
مايو   في اطه المصرفي  . هذا وقد باشر المصرف نش  شطة المصرفية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالميةجميع األعمال واألن

الرئيسي  ،م  2005 المصرف نشاطه من مركزه  الحرية    -يمارس  الجمهورية مع شارع  شارع    -فرع روتانا  ،  تقاطع شارع 
 .    درمان مأبي فرع السجانة و فرع السوق الشع ، شارع الموردة -درمان  م أفرع ،  أفريقيا

 / السياسات المحاسبية:2
  -:أسس إعداد القوائم المالية )أ(
 المالية وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية    تم إعداد القوائم -1   

 .  قابة الشرعية للمصرفوذلك حسب متطلبات بنك السودان المركزي وفتاوى وقرارات هيئة الر         
 للمصرف.   المالية لة العرض التي تعد بها القوائمماني وهي العملة الوظيفية وعتم إعداد القوائم المالية بالجنيه السود -2    
  واألسهم بغرض ستثمارات في الصكوكإعادة تقييم اإلمع ،  ةلمبدأ التكلفة التاريخي تم إعداد القوائم المالية وفقا   -3     

 .  لقيمة العادلة في نهاية السنةباالمتاجرة والعقارات           
 مصروفاته. يرادته و إيخية في تسجيل موجوداته ومطلوباته و ر يتبع المصرف التكلفة التا -   4  

 السابقة. ستخدامها في السنة المالية إن السياسات المحاسبية مطابقة لتلك التي تم إ 5- 
 -الموجودات الثابتة :)ب(

 نخفاض دائم في القيمة .إي أهالك و مجمع اإل تم تسجيل الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصا   -           
 هالك الموجودات الثابتةإ لطريقة القسط الثابت وهي عبارة عن  هالك الموجودات الثابتة طبقا  إ تم  -           
 -تي :دارة وهي على النحو اآلات اإلسب تقدير فتراضي حقساط سنوية متساوية خالل عمرها اإلأعلى                
            

 %15 سيارات 
 %10 جهزة أت و دامع

 %10 ثاثات أ
 %2.5 مباني 

 %30 لي الحاسب اآل
 ن القيمةأنخفاض في الحاالت التي تشير الى  تتم مراجعة القيم المدرجة للموجودات الثابتة من حيث اإل -       

  لحاالت التيسترداد في ا دراج الموجودات بالقيمة القابلة لإلإعادة  إ تتم  . ستردادإلالمدرجة غير قابلة ل          
 سترداد .على من القيمة القابلة لإلأ يها القيمة المدرجة فتكون         
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 -)ج( المعامالت بالعمالت األجنبية :  
ا         الصرف  أسعار  األجنبية حسب  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  بتاريخ هذهتم تسجيل  . تحول    المعامالت  لسائدة 

-31دة في  ــالمالي حسب أسعار الصرف السائ  مة المركزريخ قائسجلة بالعمالت األجنبية في تاالموجودات والمطلوبات الم
السوداني    12-2021 الجنيه  مقابل  الدوالر  سعر  كان  فروقات    .(  55.1375:    2020ديسمبر    -31)    449.68حيث 

ثمارات ستم اإلحتياطي إعادة تقييإفي    الجتهاتتم مع  أو خسارة    كانت ربحا    ء  ستثمار بالعمالت األجنبية سواالتقييم الخاصة باإل
 .. مة الدخلئتمت معالجتها في قا  او خسارة   كانت ربحا   سواء   معامالت وعمليات المصرف  عنناتجة أما فروقات التقييم ال ،

 -ستثمارية :إل)د( إثبات أرباح العمليات ا
 : / أرباح المرابحات واالستصناع1     

   أساس زمنيى  الفترات التي تستحق فيها عل  ىيتم توزيعها علتعاقد و ستصناع يتم إثباتها عند الاإلأرباح المرابحات و         
 . عقدخالل فترة ال           

 / أرباح المضاربات واألوراق المالية:2     
 في حالة تقديرها  وزع اوتام أو في حدود األرباح التي تلية يتم إثباتها عند التحاسب الأرباح المضاربات واألوراق الما       
 ضيض الحكمي .بالتن      

  : أرباح المشاركات و السلم / 3     
 الحكمي .   التنضيض ىيتم إثبات أرباح و خسائر عمليات المشاركة والسلم عند تصفية كل عملية باإلضافة إل            

 إيرادات الخدمات المصرفية :  /4       
 للعميل. الخدمة العمليات المصرفية عند تقديم يتم إثبات إيرادات            

 / أرباح األسهم و الصكوك :5      
 يتم إثبات أرباح األسهم و الصكوك عند اإلعالن عنها أو عندما يمكن قياسها بصورة معقولة.          

 -تحصيلها : ( مخصص الديون المشكوك في)
   ىين عليل كل دعد دراسة الظروف المحيطة بتحصيتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها ب       

 لألسس و   ذلك وفقا   كل% من الديون الغير مصنفة و 1حدة كما يتم عمل مخصص عام للديون بنسبة        

 الضوابط الموضوعة بواسطة بنك السودان المركزي.        
 -ي حكمه :د و ما ف )و( النق

 لية  الصرافات اآلقد في الخزينة و الن ىعلفان النقد و مافي حكمه يشتمل  التدفقات النقديةإعداد قائمة  لغرض        
 البنك المركزي .   ىبالبنوك )حسابات جارية( واألرصدة لد رصدة واأل      

          
 )ز( المخصصات 

  ،سابق ث  عن حد ا  ( ناتج ا  أو متوقع ا  )قانونيقائما   ا  لتزامإف أي مصر ال  ىيتم إثبات المخصصات إذا كان عل      

 كما يمكن عمل تقدير  ، لتزامقتصادية لتسوية اإلإستخدام مصادر تتضمن منفعة إ ن يتطلبنه يحتمل أأو       

 .   لتزامواقعي لمبلغ اإل      
 
 
 
 
 



12 

 

 -( قياس التمويل و االستثمارات في نهاية الفترة:ح)
 / ذمم البيوع المؤجلة :1       

ة على أساس التكلفة أو صافى القيمة المتوقع تحقيقها  لماليوتقاس في نهاية الفترة ا ةتكلفبال تقاس عند حدوثها             
    . أيهما أقل، ويطبق المصرف فى المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء مبدأ عدم اإللزام

               
 بات :/ المضار 2         

 تصرف المضارب و   ع تحتترة بالمبلغ المدفوع أو الموضو ستثمارات في المضاربة في نهاية الفتظهر اإل             
 يحسم من هذه القيمة ما استرده المصرف من رأس مال المضاربة إن وجد.              

 
 

 / المشاركة :  3        
 منها  وما محس نهاية الفترة بالقيمة التاريخية قائمة المركز المالي في ستثمارات في المشاركة فيتظهر اإل              
 ستثمار إن وجد. خاطر اإلمخصص م             

 
 ستثمارات متاحة للبيع :إ/  4       

 حساب   ىويتم تحويل الفرق إل عادة تقييمهاإ ذا تمت إ ستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلةتظهر اإل             
 دة التقييم تظهر  من إعا وفي حالة عدم التمكن و نقصانا  أ زيادة   حتياطي إعادة التقييم ضمن حقوق الملكيةإ              

 ستثمارات بالتكلفة.اإل              
  سهم المحتفظ بها لغرض المتاجرة :االستثمارات في الصكوك و األ/  5        

 وفات المتعلقة تشمل التكلفة كل المصر و ، غراض المتاجرة بالتكلفةتصنيفها أل ستثمارات التي يتمثبات اإلإيتم          
 و في   ، ستثمارات بالقيمة العادلة عادة قياس هذه اإلإ في نهاية الفترة المالية يتم  ، ستثماراتذه اإله ىل علبالحصو          

   ا ففي هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة محسوما  عليه عتمادمكانية تحديد القيمة العادلة بصورة يمكن اإلإحالة عدم          
 ستثمارات  عادة قياس هذه اإلإ الخسائر الناتجة من  أو ن المكاسبإ ،مارات ستثاإل نخفاض في قيمة هذهإي أمنها           

 في قائمة الدخل .  ت ستثماراإو خسائر تقييم أثباتها كمكاسب إبالقيمة العادلة يتم          
                       

 ستحقاق :  إلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ ا/ اإل 6       
 و ، ستحقاق بالتكلفة حتفاظ بها حتي تاريخ اإلستثمارات التي يتم تصنيفها لغرض اإلإلبات ايتم إث           
 المالية  ة الفترةفي نهاي ، ستثماراتهذه اإل ىتشمل التكلفة كل المصروفات المتعلقة بالحصول عل            
 نخفاض في قيمتها إنإلص اخصم ناقصا   مركز المالي بالتكلفةستثمارات في قائمة الهذه اإل تظهر           
 . وجد           

 -)ط( المعاملة الزكوية و الضريبية :
إستثمارات   اد  ويتم إستبع   ،  لمنشورات ديوان الزكاة و قرارات هيئة الرقابة الشرعية  يخضع المصرف للزكاة طبقا   

للزكاة   خضعت  التي  الشركات  في  ثناليكون    ىحتالمصرف  الزكاةهنالك  في  الضريبية  حالنامن    ماأ  ،  ي  ية 
 ...  فالمصرف يخضع لضريبة أرباح األعمال بعد استبعاد األرباح المعفاة
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 -ستثمار المطلقة :)ي( عائد أصحاب حسابات اإل
اإل   حسابات  أرباح  حساب  المطلقةيتم  ويجوز  ىعل  ستثمار  سنوي  السحب  أساس  حسابه  للمتعامل     أو             من 

ق منه  المجزءا   المدة  مضي  علعلي  تفقبل  يترتب  وقد  بالتراضي  لألرباح  ىها  فقده  ودائع ،    ذلك  حالة                في 
 . المضاربة لمدة ثابتة يحق للمصرف بصفته مضاربا  إنفاذ وديعة المضاربة لنهاية مدتها

 أساس نصيب كل   ىملكية علستثمار المطلقة وأصحاب حقوق الين أصحاب حسابات اإلاألرباح ب يتم توزيع 
األطرف    وتضافمفي  المستثمرة  اإل  وال  الحسابات  هذه  بعد        ىلإستثمارية  أرباح  وذلك  العمالء     حساب 
 عتماد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وموافقة الجهات الرسمية المختصة .     إ 

         
      لتزامات مستحقة (إ)ك( المطلوبات )     

 صدرت بها فواتير  و خدمات تم تسليمها سواء  أالمستقبل لقاء مواد دفع في ثبات المطلوبات عن مبالغ ستإم يت              
 لم تصدر .           وأ              

 -/ الجهة اإلشرافية والرقابية :3       
 المركزي لسنة   ك السودانلقانون بن ورقابة بنك السودان المركزي وفقا  ف إلشراف  تنظيم يخضع نشاط المصر             

 يلتزم المصرف بما يرد في منشورات وتعاميم بنك  ، م 2004م وقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2002            
 السودان المركزي .           

          
 -هيئة الرقابة الشرعية : /4      

   ة للمصرف و العمومي تي تم تعيينها بواسطة الجمعية شراف هيئة الرقابة الشرعية اليخضع نشاط المصرف إل             
 عمليات ومعامالت المصرف من الناحية الشرعية وتقوم هيئة الرقابة الشرعية      ىبالدور الرقابي عل تقوم             
 ة وتقديمه للجمعية العمومية للمصرف.   بإعداد تقرير في نهاية كل سن             
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          5 

 م1202ديسمبر//31 
 جنيه سوداني

 م2020/ديسمبر/31
 جنيه سوداني

 

  127,848,635 735,276,412 و الصرافات اآللية  نقد بالخزن 
  388,300,197 2,401,627,635 محلي –نقد ببنك السودان المركزي 
  937,403,818 6,176,069,257 أجنبي معادل   -نقد ببنك السودان المركزي 

  157,827,284 1,728,818,073 مراسلين بالخارج بنوك و  ىنقد لد
  370,694,093 1,243,737,671 محلي -حتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي اإل
      62,408,642     576,136,716 أجنبيمعادل  -حتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي اإل
  2,044,482,669 12,861,665,764 جمالياإل

6 

   
   

 م2120/ديسمبر/31 
 يه سودانينج

 م2020/ديسمبر/31
 جنيه سوداني

 2,008,205,927 8,879,653,072 المرابحات 

 142,473,158 232,775,082 ستصناع )المقاوالت( اإل

             48,729              38,193 اإلجارة 

 2,150,727,814 9,112,466,347 اإلجمالي

  )332,799,532( )1,776,715,656( ة ع المؤجلو قصا : أرباح البيان
     

    )17,725,601(     )71,369,485( ( 6/1/1يضاحإناقصا : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )

 1,800,202,681  7,264,381,206  المؤجلة  البيوع  صافي ذمم
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 ستثمار * تمويل و اإلالمخاطر مخصص  1/ 6/1

 م2120/ديسمبر/31 
 جنيه سوداني

 م2020/ديسمبر/31
 جنيه سوداني

 

    
  94,458,453 113,666,545 الرصيد في بداية العام 

  2,520,484 64,906,047 ل للعام المحم المخصص
  16,687,608 654,940,302 جنبيةت األرصدة بالعمالأمخصص 

                    - (746,468,517) هالك مديونية إ –جنبية ص ديون متعثرة بالعمالت األمخص
  5113,666,54      87,044,377 (6/1/1إجمالي المخصص )العام+ الخاص ( في نهاية العام )

 :  نهاية العام / إجمالي المخصص )العام+ الخاص ( في 6/1/1
 م2120/ديسمبر/31 

 انيجنيه سود
 م2020/ديسمبر/31

 جنيه سوداني
   

    17,725,601 71,369,485 ( 6بيوع مؤجلة )إيضاح -يلهاتحصمخصص ديون مشكوك في 
    92,976,349 4,900,477 (8 حمضاربات )إيضا -ستثمارواإل لمخصص مخاطر التموي

       952,964,5 10,774,415 (9ت )إيضاح مشاركا  -ستثمارمخصص مخاطر التمويل و اإل
     113,666,545 87,044,377 اإلجمالي

 ستحقاقخ اإلحتى تاريستثمارات في أوراق مالية إ/ 7

 م2120/ديسمبر/31 
 جنيه سوداني

 م2020/ديسمبر/31
 جنيه سوداني

 

  816,000067, 27,435,500 ( 7/1يضاح إ) شهامة  - في الشهادات الحكومية اتستثمار إ
 27,435,500 ,816,000067  

 شهامة - في الشهادات الحكومية ستثماراإل71

20
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 المضاربات / استثمار في8

 م2021ديسمبر//31 
 جنيه سوداني

 م2020بر//ديسم31
 جنيه سوداني

 119,528,216 23,000,000 ومؤسسات أفراد –مضاربات مع عمالء 

 210,000,000 75,000,000 وراق المالية مضاربات مع شركة دام لأل
 220,000,000 850,000,000 مضاربات مع شركة هايبر ديل 

 - 41,220,000 يلهايبر د –ستثمارات الثاني صندوق اإل
 - 250,000,000 هايبر ديل  – يلحيواننتاج اصندوق اإل

 231,518,309    603,794,370 8/1مضاربات مع بنوك 

 781,046,525 1,843,014,370 اإلجمالي

 ) (92,976,349 )     (4,900,477 (6/1/1ستثمار)إيضاح مخصص مخاطر التمويل واإل –ناقصا 

 1,838,113,893 ,176688,070 

81

 م0212ر/يسمب/د31 
 جنيه سوداني

 م2020/ديسمبر/31
 جنيه سوداني

 1,839,129 1,547,743 محفظة السكن االقتصادي –بنك الخرطوم 

 25,000,000 48,000,000 تمويل أصغر  – بداعبنك اإل

 5,000,000 5,000,000 حفظة قوت العاملينم -الوطني بنك العمال
 10,000,000 10,000,000 محفظة الزيوت –الصناعية  لتنميةمصرف ا

 2,500,000 2,500,000 محفظة تمويل الخريجين –دخار والتنمية الصناعية مصرف اإل
 1,956,537 1,746,627 محفظة سكر النيل االبيض -بنك المال المتحد

 100,000,000 100,000,000 ) وديعة إستثمارية ( المالي مارستثبنك اإل

 35,000,000 35,000,000 ستثمارية ( وديعة إ)  ردنيبنك الجزيرة السوداني األ

 222,643  - محفظة الهدي  –بنك الثروة الحيوانية 

   50,000,000 400,000,000 ستراتيجية محفظة السلع اإل –بنك البركة 

 231,518,309 ,370603,794 اإلجمالي

9

 م2021/ديسمبر/31 
 ودانيجنيه س

 م2020/ديسمبر/31
 يجنيه سودان

 

  293,309,532  1,066,241,461  اركات مش
  (2,964,595    ) (10,774,415    ) ( 6/1/1)إيضاح  ستثمارواإل مخصص مخاطر التمويل -ناقصا  

  1,055,467,046  290,344,937  
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 م2021/ديسمبر/31 نسبة الملكية                                         

 جنيه سوداني
 م2020/ديسمبر/31

 جنيه سوداني
 428,339,279 2,733,679,808 % 0.98أسهم مصرف السالم البحرين               

 441,100,000 3,597,440,000                %3.6             مصرف السالم  الجزائر        

 101,519,786 710,809,531 % 0.06أسهم مدينة الملك عبد هللا                   

 192,477,000 289,939,237 ة ستثمارات في صناديق داخل الدولإ

            050,00            50,000 % 50                 شركة السالم العقارية       

 ,486,0651,163 7,331,918,576 جمالياإل

 

11

العقارية في  تمثل اإل  قطع أراضي بمساحات مختلفة مملوكة بالكامل للمصرف في    5عدد    2021ديسمبر  /31ستثمارات 
كل في ظل  آضد التو ذلك بغرض دعم الموقف المالي للمصرف    ،  م و الخرطوم بحري أماكن مختارة بعناية بمدينة الخرطو 

الجني قيمة  السودتراجع  إل  ويقوم  اني ه  دراسات  بعمل  حاليا  مشاريع  المصرف  عل إقامة  األراضي ستثمارية  هذه  تتم    ى  حتى 
 . ستفادة القصوى منها ضمن موجودات المصرف المنتجة والمدرة للدخل في المستقبلاإل

 -/ الموجودات األخرى :12
 م2021/ديسمبر/31 

 جنيه سوداني
 م2020ديسمبر//31

 جنيه سوداني
 

  552,770,655 4,607,035,698 ( 12/1)إيضاح  دينةذمم م
  27,157,522 59,287,850 ستثمار والتمويلاألرباح المستحقة من اإل

  31,482,778 114,152,609 سلفيات العاملين
  16,008,158 97,413,507 دارية إ - ما  مبالغ مدفوعة مقد
  10,650,000 10,650,000 لت للمصرف من تصفية مرابحةآ رض أقطعة  –موجودات تمويل 

  1,150,000 10,150,000 مقاوالت تحت التنفيذ 
          314,830                       - المكون المحلي لحسابات الغرفة 

  639,533,943 4,898,689,664 اإلجمالي
  166,808)(155, (1,305,305,266) ناقصا  مخصص الذمم المدينة 

  472,725,788 ,384,398593,3 خرى صافي الموجودات األ
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121

 م2120ديسمبر/ /31 
 جنيه سوداني

 م 2020 ديسمبر/ /31 
 جنيه سوداني

 

  385,962,500 3,147,760,000 يل  قيد التسج - الم الجزائرـــسهم في مصرف السأقيمة 
  155,483,835 1,268,065,673  الميزة محمد سالم حسين

  - 153,970,432 م2020-2019مكافاة ذمة  دارة وهيئة الرقابة الشرعية على اإل  مجلس سلفيات 
  9,000,490 9,000,490    للمصرف لم تملك  عجمانبأراضي  شراء مقابل   – الميزة محمد سالم حسين

حمد المملوكة لكل من م وشركة ليدر كابيتال ين محمد سالم الميزةحس 
شركة إكتتاب في أسهم  – ميزةم الر وحسين محمد سالعلى راشد العبا

     أمان البحرين التي لم يتم إنشاؤها  

2,222,812 2,222,812  

  101,018 101,018 ورثة فتح الرحمن حسن قسم السيد مديونية 
  - 17,290,269 الميزة محمد سالم حسينضد المدعو/ نونية قا رسوم دعوى جزء من 

                    -       625,0048, الميزة سالمد حمم حسينة دعوى قانونية ضد المدعو/ يبضر 
  655552,770, 4,607,035,698 اإلجمالي

 

 

 

13 

 م2021/ديسمبر/31 
 جنيه سوداني

 م2020/ديسمبر/31
 جنيه سوداني

 

  88,089,749 - نشاء فرع السجانة إ تكلفة
  98,837,198 - مدرمانأ نشاء فرع السوق الشعبي إ فةتكل

  36,654,128 66,637,612 تقنية  عدات وبرامججهزة ومأ
  223,581,075  266,637,61 اإلجمالي
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41 

    

     

1202117,833,25419,636,787 21,950,052 39,111,407131,562,108230,093,608

182,302,09123,967,659 64,786,152 20,215,555154,657,968 445,929,425

- - -(107,000) - (107,000) 

312021200,135,34543,604,44686,736,204 59,219,962286,220,076675,916,033

120217,536,34611,771,917 7,382,26025,824,98210,029,02362,544,528

3,110,1852,330,7794,607,674 8,839,3593,322,62522,210,622

- - -(46,435) - (      46,435) 

31202110,646,53114,102,69611,989,934 34,617,90613,351,64884,708,715

312021189,488,81429,501,75074,746,270 24,602,056272,868,428591,207,318 

 

31202010,296,9087,864,87014,567,79213,286,425121,533,085167,549,080
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51 

 
 

 م1202/ديسمبر/31
 جنيه سوداني

 م2020/ديسمبر/31
 جنيه سوداني

 

  2,210,383,180 8,725,151,761 عملة المحلية بال حسابات جارية
  98,978,257 461,041,497,3 حسابات جارية بالعملة األجنبية 

  2,309,361,437 9,766,649,107 جمالياإل

61 

 م2021/ديسمبر/31 
 جنيه سوداني

 م2020/ديسمبر/31
 يه سودانيجن

 

  171,493,056 1,773,136,923 ( 16/1ذمم دائنة ) إيضاح 
  110,170,497 967,239,575 ات مستحقة الدفع شيك

  206,590,213 1,684,961,688 عتماداتإ ل تأمينات نقدية مقاب
  25,334,231 42,066,780 (16/2)إيضاح  األمانات

  1,800,114 1,730,842 تأمينات نقدية مقابل خطابات الضمان
     6,083,989   112376,459, مصروفات مستحقة

  521,472,100 4,845,594,920 لياإلجما

 -/ ذمم دائنة :16/1
 م2021ر//ديسمب31 

 جنيه سوداني
 م2020/ديسمبر/31

 جنيه سوداني
 

  165,412,500 1,349,040,000 مؤسسة البخاري 
  4,023,774 9,446,221 حساب محول القيود القومي

  1,512,541 78,194,608 حصائل الصادر  
  411,781 - افة حسابات غرفة الصر 

  - 129,429,807 دمغات ضريبية
         132,460   207,026,287 ستيرادحساب اإل
   171,493,056 1,773,136,923 اإلجمالي

 -: ألماناتا 16/2
 مانات رهونات خاصة بالتمويل.ألم تستلم و  كبيرا  منها أرباح مساهمين ا  يمثل جزء 
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 -لمخصصات:/ ا71
 م2120/ديسمبر/31 

 جنيه سوداني
 م2020/ديسمبر/31

 جنيه سوداني
 

  22,736,063 200,485,779 2021-2019اء مجلس اإلدارة مخصص مكافأة أعض
  61,925,341 160,925,340 مخصص حافز العاملين

  2,136,363 18,979,056 2021-2019ة مخصص مكافأة هيئة الرقابة الشرعي
  6,727,323 23,783,046 و زكاة الدخل الشخصي يبة مخصص ضر 

  473,537 473,537 مخصص زكاة سنوات سابقة
  - 55,403,903 خصص ضريبة سنوات سابقة م

  53,749,121 344,709,440 مخصص زكاة العام 
  107,059,373 351,542,936 عمال مخصص ضريبة أرباح األ

      3,682,998     790,02711, مخصص صندوق ضمان الودائع المصرفية 
  258,490,119 728,033,71,16 جمالياإل

 -تثمار المطلقة :س/ حقوق أصحاب حسابات اإل18
 م2021/ديسمبر/31 

 جنيه سوداني
 م2020/ديسمبر/31

 جنيه سوداني
 

  1,513,913,665 4,508,264,934 ستثمارات المطلقة* صيد حقوق أصحاب اإلر 
  142,357,480 324,911,652 ( 23)إيضاح  المطلقة ارات ستثمعائد حقوق أصحاب اإل

ات المطلقة ستثمار مكاسب تقييم عائد حقوق أصحاب اإل
 جنبية بالعمالت األ

54,824,919 786,111  

  )   (69,916,161 )  (85,649,811 رباح ( ة األمبالغ مدفوعة مقدما ) على ذم
  1,587,141,095 4,802,351,694 جمالياإل
 

 د (جلها عام واح أعملة المحلية  وأخرى بال جنبيةبالعمالت األن ودائع ن الودائع االستثمارية متتكو  (*
 ستثمار المطلقة . صحاب حسابات اإل* ال يوجد دعم ممنوح من المصرف أل

 -مال:/ رأس ال19
 م2021/ديسمبر/31 

 جنيه سوداني
 م0202/ديسمبر/31

 جنيه سوداني
 

  0323,549,00 323,549,000 دفوعرأس المال المصرح به و الم
 323,549,000 323,549,000  

  جنيه 2.69دوالر أمريكي للسهم ويعادل  1سمية اإل  مالسه مليون سهم قيمة 200 ى رأس المال المصرح به مقسم إل
سهم % أ10م تمثل 2010جنيه خالل العام  23,758,000لغ تمت زيادة رأس المال بمب ،  سمية للسهم ( القيمة اإل) سوداني
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% 5م تمثل 2015 جنيه خالل العام 15,561,400% أسهم منحة و 5تمثل  2013خالل  32,910,350مبلغ و ،  منحة
 .   أسهم منحة

 حتياطيات : / اإل20
 م2021/ديسمبر/31 

 جنيه سوداني
 م2020/ديسمبر/13

 جنيه سوداني
 

  307,550,184 307,550,184 ( 20/1يضاح إاألراضي )حتياطي أعادة تقييم إ
  774,680,397 6,786,529,003 (20/2ستثمارات بالعمالت األجنبية )حتياطي أعادة تقييم اإ
  1,044,016,164 5,536,675,345 (20/3حتياطي إعادة تقييم أصول وخصوم بالعمالت األجنبية )إ
  284,407,948 284,407,948 ( 20/4) حتياطي عامإ
    127,167,520     ,6845,06197 (20/5حتياطي قانوني )إ

  2,537,822,213 ,632,22813,112 جمالياإل

 

 راضيعادة تقييم األ إحتياطي إ -20/1

سـتثمارات الذاتيـة حتياطي يخص اإلوهذا اإل ، ستثمارات العقارية المملوكة للمصرفراضي باإلعادة تقييم األإ حتياطي  إيتعلق  
 للمصرف .

 : جنبيةاأل التستثمارات بالعمإحتياطي اعادة تقييم إ – 02/2

عــداد القــوائم إ جنبيــة فــي تــاريخ بالعملــة األ ماراتســتثعــادة تقيــيم اإلإ االجنبيــة بنتيجــة  ســتثماراتعــادة تقيــيم اإلإ طي حتيــاإيتعلــق 
 للمصرف .  ستثمارات الذاتيةالمالية ويخص اإل

 لخصوم بالعمالت األجنبية :صول و احتياطي إعادة تقييم األإ  - 20/3
و حسب   ، لية صول و الخصوم بالعملة األجنبية في تاريخ إعداد القوائم المااأل ياطي بنتيجة إعادة تقييمحتيتعلق هذا اإل    

والخصوم النقدية بالنقد األجنبي )سواء كانت ربح صول تعليمات البنك المركزي تتم معالجة الفروقات الناتجة عن تقييم األ
يم و يتم تحويلها من قائمة الدخل  يروقات التقلة المكاسب الناتجة من فرسموال يسمح بتوزيع أو   ، خسارة ( بقائمة الدخلأو 

لبنك ال يجوز التصرف فيه حسب تعليمات او  لمالي و حجزها في حساب منفصل ضمن حقوق الملكيةإلي قائمة المركز ا
 .  المركزي 

 :  حتياطي عامإ -20/4
 .  14قم وينه وفقا لقرار الجمعية العامة للمساهمين ر تم تك        

 قانوني :حتياطي إ -20/5
م يتم تحويل 7/4/2007تعميم بنك السودان المركزي بتاريخ    م و2004وفقا لمتطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة  

ا 10نسبة   أرباح  صافي  من  اإل%  إلي  عندلسنة  التحويل  هذا  وقف  يتم  و  القانوني  اإلحتياطي  رصيد  يساوي  حتياطي ما 
 أس المال المدفوع . ر % من 100القانوني 
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 -دخل البيوع المؤجلة : /21
 م2021/ديسمبر/31 

 جنيه سوداني
 م2020//ديسمبر31

 جنيه سوداني
 

  294,572,864 877,081,144 إيرادات المرابحة
 877,081,144 94,572,8642  

 -ستثمارات :/ دخل اإل22
 م2021/ديسمبر/31 

 جنيه سوداني
 م2020/ديسمبر/31

 جنيه سوداني
 

  85,952,056 21,976,069 إيرادات شهامة 
  3,304,850 21,838,965 ستثمارية إعائد صناديق 

  - 130,656,860 ستثماريةإعائد محافظ 
  57,188,746 179,496,269 أرباح المضاربات 

  180,648,079 256,795,903 أرباح المشاركات 
  - 18,454,462 جنبية أبنوك  –ستثمارية إائع أرباح ود

  28,634,580 31,800,939 بنوك محلية – ستثماريةإأرباح ودائع 
  5,728,31135 661,019,467 اإلجمالي

 

 -ستثمار المطلقة :/ عائد أصحاب حسابات اإل23
 م2021/ديسمبر/31 

 سودانيجنيه 
 م2020/ديسمبر/31

 جنيه سوداني
 

   188,231,827  1,538,100,611 بل خصم حصة المصرف كمضاربالحصة من الربح ق
  (45,874,347) (1,213,188,959) ورب مال  ف كمضاربحصة المصر 
  142,357,480  324,911,652  بعد خصم حصة المصرف كمضاربصافي العائد 

    

حين تتراوح نسبة حصة   % في60-%25المضاربة من  ح نسبة حصة المضارب )المصرف( من صافي أرباحتتراو    
 %. 75-% 40أرباب المال من صافي األرباح من 
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 -ستثمارات الذاتية :دخل المصرف من اإل /42
 م2021/ديسمبر/31 

 جنيه سوداني
 م2020مبر//ديس31

 جنيه سوداني
 

  21,607,564 57,321,593 بحرينسهم مصرف السالم الأرباح أ
  137,843,750                  - السالم الجزائر سهم مصرفأرباح أ

  159,451,314 57,321,593 االجمالي
    

 -/ إيرادات الخدمات المصرفية :25
 م2021/ديسمبر/31 

 جنيه سوداني
 م0202/ديسمبر/31

 جنيه سوداني
 

  9,368,007 26,165,203 عمولة مسك الدفاتر و الشيكات
  14,787,432 380,113,798 عتمادات عمولة اإل

  1,546,454 2,526,123 لضماناتعمولة ا 
  203,066 1,337,705 عمولة شيكات مصرفية وتحاويل 

  6,516,825 35,769,699 عمولة إدارية 
  238,236 1,819,316 عمولة خدمات مصرفية أخرى 

  260,790 955,940 عمولة الرسائل القصيرة
  67,000 858,492 إيرادات السويفت

  76,232 3,098,108 دات خزائن األمانات اإير 
   496,0401,    5,478,707 إيرادات نظام الموبايل المصرفي 

  34,560,082 458,123,091 اإلجمالي
 -/ اإليرادات األخرى :26

 م2021ر//ديسمب31 
 جنيه سوداني

 م2020/ديسمبر/31
 جنيه سوداني

 

  631,640 5,002,520 إيرادات متنوعة  
  211,598 96,789 مين أتإيرادات 

     463,496 1,761,219 لكترونيةإيرادات مشتريات الكهرباء و المعامالت اإل
  1,306,734 6,860,528 اإلجمالي
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 -/ تكلفة العمالة :27
 م2021//ديسمبر31 

 جنيه سوداني
 م2020/ديسمبر/31

 جنيه سوداني
 

  47,256,159 137,008,775 رواتب أساسية 
  34,201,257 146,241,588 المنح

  1,405,532 4,949,470 بدل طبيعة عمل
  14,024,104 45,930,668 بدل لبس

  13,454,115 62,244,608 مكافأة نهاية الخدمة 
  1,133,745 3,951,764 بعثات و تدريب 
  61,000,000 160,000,000 المكافآة السنوية

  1,310,188 246,496 الحوافز 
  8,650,000 44,303,000 مين الصحي أالت

  9,011,963 23,205,495 جتماعيةإتأمينات 
  272,876 3,170,225 جر إضافي أ

  4,395,611 12,118,554 مزايا نقدية وعينية
  10,831,710 140,479,40 بدل مصاريف إجازة 

  206,947,260 683,850,044 اإلجمالي
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 مصروفات التشغيل : /28

 

 

 م2120ديسمبر//31 
 نيجنيه سودا

 م2020/ديسمبر/31
 جنيه سوداني

 

  2,061,432 10,052,773 مطبوعات وأدوات مكتبية
  12,720,778 51,779,146 و الصيانة  حصالاإل

  2,113,294 9,793,058 تصاالتمصروفات اإل
  2,393,002 37,554,932 تسيير و صيانة العربات 

  2,496,792 18,463,943 الكهرباء و المياه 
  3,061,293 3,483,083 لخطر مين ضد اأت

  2,603,075 6,052,581 مصروفات حراسة 
  1,487,000 2,586,088 يجارات و العوائداإل

  185,390 836,845 صيانة النباتات و الزهور
  904,871 5,441,125 قانونية مهنية و ستشارات إأتعاب 

  394,420 1,354,544 رسوم المراجعة
  7,077,895 16,199,188 رةجتماعات مجلس اإلداإات قنف

  524,247 303,256 الرقابة الشرعية الفتوى و نفقات هيئة
  12,800,000 45,400,000 حافز مجلس اإلدارة

  1,000,000 3,600,000 بة الشرعية مكافاة هيئة الرقا
  4,008,203 6,000,661 شتراكات اإل

  2,552,618 11,261,703 ضيافة 
  26,600 195,000 مصروفات فرز النقدية 

  4,766,490 10,847,597 مصاريف النظافة
  40,360 194,700 الترحيلالنقل و 

  1,494,315 2,820,087 مصروفات سفر
  869,243 1,980,763 مصروفات بنكية 

  1,651,555 2,932,888 تبرعات  
  127,286 331,620 يف سويفت مصار 

  2,585,352 13,077,174 الدعاية و اإلعالن 
  3,639,305 11,019,240 مساهمة المصرف في صندوق ضمان الودائع المصرفي 

  585,891 502,349 مصاريف محول القيود القومي
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 م2021/ديسمبر/31 

 نيه سودانيج
 م2020/ديسمبر/31

 جنيه سوداني
 

    
  162,517 655,252 ريف خدمات مصا

  23,716 530,498 مصروفات متنوعة 
  - 60,565 تبعاد موجودات ثابتةسإخسائر 

        82,160         ,69068 صحف و كتب و مجالت  
  74,439,100 9,3497,3527 اإلجمالي

     
 

 -السهم: العائد على /92
 م2021/ديسمبر/31 

 جنيه سوداني
 م0202/ديسمبر/31

 جنيه سوداني
 

  326,804,137 5,191,642,439 صافي األرباح للسنة 
  121,275,000 121,275,000 د األسهم عد

   2.69 142.8 ربح السهم 
 
 
 

 / الحسابات النظامية 30
 قائمة المركز المالي و تفاصيلها كاآلتي : توجد حسابات نظامية ال يتم إدراجها في  

 
 م2021ديسمبر//31 

 جنيه سوداني
 م2020/ديسمبر/31

 سوداني جنيه
 

  206,590,213 12,071,665,583 عتماد غ -الء لتزامات العمإ
  22,785,509 810,025,143 طابات ضمانخ -لتزامات العمالءإ

  - 5,896,439,394 نيلين ابو ظبيعتمادات من الإ سقف  –ودائع استثمارية مقيدة 
      1,716,530     748,185,047 بها الديون التي تم شط

   252231,092, 19,526,315,167 اإلجمالي
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 التوزيع القطاعي للتمويل  /13

 -المختلفة كاالتي : اإلقتصادية نسب التوزيع على القطاعاتوكانت 
   
 م2020ديسمبر//31 م2021/ديسمبر/31 

 
 %13.3 %19.2 صناعة 

 %14.7 %23.5 نقل
 %18.2 %3.2 تجارة 
 %11.3 %13.2 زراعة 

 %2.5 %1.1 و تشييد  انيمب
 %40.1 %39.8 عات أخرى قطا

  %100 %100 المجموع
 

 -جتماعية :اإل/ المسئولية 32
  53.7م: 2020 ) 2021مليون جنيه سوداني لعام   344.7يقوم المصرف بدعم الشرائح الفقيرة من خالل الزكاة و البالغة   

ساهمات وتدريب العاملين وعالجهم مع  ومل السنة بدفع تبرعات خال باإلضافة إلي أن المصرف قام،  جنيه سوداني( مليون 
 سرهم .  أ
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 -المعامالت مع إطراف ذات عالقة : /33
ن بالمصرف و مجلس اإلدارة و كبار المسئولي ءع المساهمين, أعضايقوم المصرف ضمن أعماله االعتيادية بمعامالت م 

   .ط الداخلية وضوابط بنك السودان المركزي وفق النظم والضوابامالت المع المؤسسات التابعة لهم و تتم هذه
 

 2021ديسمبر   31
 
 
 

كبار المساهمين و أعضاء مجلس 
اإلدارة و الشركات التابعة لهم و هيئة  

 ية الرقابة الشرع

كبار المسئولين  
 بالمصرف

الرصيد في 
31/12/2021 

 وداني                 جنيه س                  ودانيجنيه س جنيه سوداني                دوالر 
    بنود قائمة المركز المالي:

 9,976,351 9,976,351  مرابحات  
 - - - مضاربات 

 - - - ستصناع إ
 153,970,432 - 342,400           153,970,432 لها  ادلبالدوالر مع المع السلفيات

 2,024,585 2,024,585 - ر مطلقةحسابات إستثما
 24,732  55                24,732 لهاحسابات جارية دوالر مع المعادل 

 310,407 310,407  بالجنيه السوداني حسابات جارية

    بنود قائمة الدخل : 
 382,800 382,800 - أرباح مرابحات 

 - - - أرباح مضاربات 
 - - - صناع أرباح است

    
    ت اإلدارة العليا : تعويضا

 13,757,688 13,757,688 - نهاية الخدمة   ةأمكاف
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 2020ديسمبر   31
 
 
 

كبار المساهمين و أعضاء مجلس اإلدارة  
و الشركات التابعة لهم و هيئة الرقابة 

 الشرعية 

  كبار المسئولين
 بالمصرف

الرصيد في 
31/12/2020 

 نيه سوداني                 ج     نيه سوداني             ج دوالر                 جنيه سوداني 
    قائمة المركز المالي:بنود 

 16,266,459 16,266,459  مرابحات  
 - - - مشاركات 
 - - - مضاربات 

 2,423,000  2,423,000 حسابات استثمار مطلقة
 2,909,288 1,829,771 1,079,517 حسابات جارية

    نود قائمة الدخل : ب
 609,740 609,740 - أرباح مرابحات 

 - - - أرباح مشاركات 
 - - - أرباح مضاربات 

 48,495,968 - 48,495,968 ستصناع إرباح أ
    تعويضات اإلدارة العليا : 

 6,851,000 6,851,000 - نهاية الخدمة   ةأمكاف
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 -ت االستثمار المطلقة :توزيع حسابا /43
 م2021ديسمبر   31 جنيه سوداني في 4,821,273,421لقة لمطا ربلغ إجمالي رصيد حسابات اإلستثما    
%  55عمالء المصرف نسبة  من 10أكبر  ( وتمثل ودائع2020/ ديسمبر31في  جنيه سوداني 1,587,141,095)   

   .منها 

 -ن :مائت/ مخاطر  اإل 35
لتزامه مما يتسبب في  إفاء بالو أداة مالية في    د أطراف معاملة تمويل أوحأان هي مخاطر عدم تمكن  ئتممخاطر اإلإن     

مالية لخسارة  اآلخر  الطرف  اإل  ،  تكبد  سياسة  مراقبة  ومخاطريتم  بصورة اإل  ئتمان  المصرف  لها  يتعرض  قد  التي  ئتمان 
و أعمال محددة من  ت من العمالء في مواقع أخاطر مع أفراد أو مجموعالمتجنب تركز ا  ىيعمل المصرف عل  ،  مستمرة

التم القطاعي    ،  الضمانات الالزمة  ىعل  يحصل المصرف أيضا  كما    ويلخالل تنويع أنشطة  التوزيع  المعلومات حول  إن 
 ( . 30مبينة في اإليضاح )اإلئتمان الهامة لمخاطر 

 
 -/ مخاطر السيولة :36

 حيث تنتج مخاطر السيولة،  اته التمويلية  الوفاء بصافي إحتياج  ىعلكمن في عدم قدرة المصرف  ت  إن مخاطر السيولة   
ئتمان مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل على الفور. وللوقاية من  لبات في السوق أو تدني درجة اإلالتق  عن

  كاف    حتفاظ برصيد  اإلو   رعتبافي اإلالسيولة    خذأ  معقامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات    ،هذه المخاطر
 .  ة القابلة للتداوللماليق اللنقد والبنود المماثلة للنقد واألورا

 

 

  -/ مخاطر السوق :37
عمالت األجنبية التي قد  األدوات المالية وأسعار صرف ال   ى ية علتنتج مخاطر السوق عن التغير في معدالت العوائد العالم

  مخاطر ال  يمةلقد وضع مجلس اإلدارة حدودا  لق  ،  همودات المصرف وأسعار األسغير مباشرة علي قيمة موجة  بصور   تؤثر
 التي يمكن تقبلها والتي تراقبها بشكل متواصل لجنة الموجودات والمطلوبات بالمصرف .

 

 

 -/ مخاطر أسعار األسهم :38
ثمارات ستحدود لمبلغ ونوعية اإل. لقد وضع مجلس اإلدارة  همتنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغيرات في أسعار األس     

 .  المصرفبستثمارات اإلار من قبل لجنة ستمر إا بالتي يمكن قبولها ويتم مراقبة هذ
 

 -/ مخاطر معدل الربح :39
 عضيقوم المصرف بإثبات دخل ب ،كمؤسسة إسالمية يتعرض المصرف لتقلبات على دخل موجوداته وتكلفة مطلوباته      

 . ربح د وضع مجلس اإلدارة حدود لمخاطر معدل الساس التناسب الزمني . لقموجوداته المالية علي أ
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 -/ صافي مخاطر العملة :40
لقد قام   ، إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية      

للتأكد من بقائها ضمن الحدود   مراقبة المراكز بشكل دوري و يتم  ، اكز حسب العملةمر مجلس اإلدارة بوضع حدود علي ال
 . الموضوعة

 حيث بلغ ،مقومة بالدوالر  جزء  مقدرا  من موجودات ومطلوبات المصرف هي بالدوالر األمريكي وعمالت أجنبية أخرى إن    
 -تي:ديسمبر بالعمالت األجنبية كاآل  31صافي موقف المصرف في 

 

 م0212  
 دوالر أمريكي   

 م 0202
 دوالر أمريكي  

 

  50,782,529 46,047,262 جوداتالمو 
  (18,072,562) (18,104,127) ات مطلوبال ناقصا :

  32,709,967 27,943,135 صافي موقف العملة األجنبية
 

 

 -/ كفاية رأس المال :41
 السودان المركزي. ك بن تلمنشورا الموجودات وفقا   يتم حساب نسبة مخاطر 

 م2021ديسمبر//31 
 جنيه سوداني

 م2020بر//ديسم31
 جنيه سوداني

 

  1,028,039,000     632,239,000 ساسي األ أس المالصافي ر 
  4,909,080,000 28,819,327,000 إجمالي البنود داخل و خارج الميزانية المرجحة بأوزان المخاطر

  %21 %22. نسبة كفاية رأس المال
  %12 %12 دني المطلوبلحد األا

55

12.335

 -/ الزكاة :42
م2021م لعامالز لمخصص الو تم عمل ا ،م 2020 ية حتي عاملتزاماته الزكو إسدد المصرف كافة      
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 :  / ضريبة أرباح األعمال43
م وحصل على شهادة خلو طرف من ديوان الضرائب حتى عام  2020لتزاماته الضريبية حتي عامافة إسدد المصرف ك 

عمال أ لم تتم تسوية نتيجة مراجعة  ستقرارعدم اإل ظروف فترة بسببتمر بها البالد خالل ال تيونسبة للظروف ال،  2015
م 2021 لعام يكاف م و تم عمل مخصص2020-2016قبل ديوان الضرائب للفترة ن المصرف م

 -: ام المقارنةــ/ أرق 44
   و أرباح أى علولم يؤثر ذلك التصنيف ة تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشي مع تصنيف السنة الحالي   

 . عام السابقحقوق الملكية لل


