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 السودان –مصرف السالم 
 )شركة مساهمة عامة(
 مسودة القوائم المالية 

 م6132ديسمبر 13للسنة المنتهية في 
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 
 -/ التأسيس  و النشاط :3
السودان كشركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة بالخرطوم بموجب شهادة  –تأسس مصرف السالم        

م و يقوم 1225م و ذلك حسب قانون الشركات لعام 2004ديسمبر  22بتاريخ  23335التسجيل الصادرة بالرقم 
هذا و قد باشر  .ميةالمصرف بممارسة جميع األعمال و األنشطة المصرفية وفقا ألحكام الشريعة اإلسال

م , يمارس المصرف نشاطه من مركزه الرئيسي عند تقاطع 2005المصرف نشاطه المصرفي ابتداًء من مايو 
و فرع السالم روتانا بفندق السالم روتانا شارع أفريقيا و امدرمان شارع الموردة  مع شارع الحرية شارع الجمهورية
 لمان . شارع البر  حمزة بالزا جبر  و فرع البرلمان

 / السياسات المحاسبية:6
  -: أسس إعداد القوائم المالية (أ)
 /    تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة1   

 والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و معايير المحاسبة الدولية و ذلك حسب متطلبات بنك          
 لمركزي و فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.السودان ا          

 التي تعد بها القوائم عملة العرضتم إعداد القوائم المالية بالجنيه السوداني و هي العملة الوظيفية و     /2   
 للمصرف. المالية   

 ة تقييم االستثمارات في الصكوكمعدال ليشمل إعاد ة/   تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخي3    
 و األسهم بغرض المتاجرة و العقارات و ذلك حسب القيمة العادلة في نهاية السنة.         

 -الموجودات الثابتة : (ب)
 تظهر الموجودات الثابتة بسعر التكلفة ناقصا مجمع اإلهالك. تكاليف الصيانة و اإلصالحات            
 كمصروفات حال تكبدها , يتبع المصرف طريقة القسط الثابت في استهالك الروتينية تحمل            
 موجوداته الثابتة على مدي أعمارها االفتراضية المقدرة وفقا للنسب المئوية التي تتراوح ما بين            
            (2.5 % - 30% . ) 

 
 -)ج( المعامالت بالعمالت األجنبية :  

 معامالت التي تتم بالعمالت األجنبية حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ هذهتم تسجيل ال           
 المعامالت. تحول الموجودات و المطلوبات  المسجلة بالعمالت األجنبية في تاريخ قائمة المركز          
 ت والمالي حسب أسعار الصرف السائدة في نهاية العام , فروقات التحويل الناتجة من معامال          
 عمليات المصرف الخاصة باالستثمار بالعمالت األجنبية سواء كانت ربحا أو خسارة تتم معالجتها          

 في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات            
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 

 
مركزي , أما فروقات التحويل من معامالت و عمليات المصرف األخرى سواء حسب تعليمات بنك السودان ال

كانت ربحا او خسارة فتتم معالجتها في قائمة الدخل و من ثم تحويلها إلي قائمة المركز المالي و حجزها في 
 حساب منفصل ضمن حقوق الملكية حسب تعليمات بنك السودان المركزي .

 -تثمارية :)د( إثبات أرباح العمليات االس
 : / أرباح المرابحات و االستصناع3    

أرباح المرابحات و االستصناع يتم إثباتها عند التعاقد و يتم توزيعها علي الفترات التي تستحق فيها             
 علي أساس زمني خالل فترة التعاقد .

 / أرباح المضاربات و األوراق المالية:6    
بات و األوراق المالية يتم إثباتها عند التحاسب التام أو في حدود األرباح التي توزع أرباح المضار               

 او في حالة تقديرها بالتنضيض الحكمي .
  : / أرباح المشاركات و السلم1    

يتم إثبات أرباح و خسائر عمليات المشاركة و السلم عند تصفية كل عملية باإلضافة إلي التنضيض            
 ي . الحكم

 الخدمات المصرفية : يرادات/ إ4   
 يتم إثبات إيرادات العمليات المصرفية عند تقديم الخدمة للعميل.           

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

 
 -ون المشكوك في تحصيلها :( مخصص الديهـ)

يتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بعد دراسة الظروف المحيطة بتحصيل كل دين علي       
من الديون الغير مصنفة و ذلك وفقا لألسس و الضوابط  %1حدة كما يتم عمل مخصص عام للديون بنسبة 

 الموضوعة بواسطة بنك السودان المركزي.
 -ي حكمه :)و( النقد و ما ف

ألغراض إعداد قائمة المركز المالي فان بند النقد و مافي حكمه يشتمل علي النقد في الخزينة و األرصدة      
 بالبنوك )حسابات جارية و األرصدة لدي البنك المركزي(

 
 )ز( المخصصات 

ج عن حدث سابق, يتم إثبات المخصصات إذا كان علي المصرف أي التزام حالي )قانوني أو متوقع ( نات    
وانه يحتمل أن يتطلب استخدام مصادر تتضمن منفعة اقتصادية لتسوية االلتزام, كما يمكن عمل تقدير واقعي 
 لمبلغ االلتزام. تتم مراجعة المخصصات في تاريخ إعداد القوائم المالية للتأكد من كفاية المخصصات في مقابلة 
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االلتزام, عند انتفاء الغرض الذي من اجله تم تكوين المخصص تتم تسويته لقائمة الدخل في السنة المالية التي 
 انتفى فيها الغرض من تكوين المخصص. 

 العمليات االستثمارية المتعثرة و الديون المعدومة  )ح(
ثمارية المتعثرة أو الدين في حال مضت عليه المدة القانونية المحددة من البنك شطب العمليات االستيتم       

 المركزي , أو وجود حكم قضائي بالشطب أو تسوية القضية بصورة نهائية . 
 -( قياس التمويل و االستثمارات في نهاية الفترة:خ) 

 / ذمم البيوع المؤجلة :3       
 فة و تقاس في نهاية الفترة المالية علي أساس التكلفة أو صافيتقاس عند حدوثها بالتكل            
 القيمة المتوقع تحقيقها أيهما اقل.             

 
 / المضاربات :6         

 تظهر االستثمارات في المضاربة في نهاية الفترة بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت             
 هذه القيمة ما استرده المصرف من رأس مال المضاربةتصرف المضارب و يخصم من              
 إن وجد.             

 / المشاركة : 1        
 تظهر االستثمارات في المشاركة في قائمة المركز المالي في نهاية الفترة بالقيمة التاريخية              
 مخصوما منها مخصص مخاطر االستثمار إن وجد.              

 / استثمارات متاحة للبيع :4        
 تظهر االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة و يتم تحويل الفرق إلي حساب احتياطي إعادة             
 التقييم ضمن حقوق الملكية و في حالة عدم التمكن من إعادة التقييم تظهر االستثمارات بالتكلفة.             

 لغرض المتاجرة : أوراق مالية/ االستثمارات في 5        
 يتم إثبات االستثمارات التي يتم تصنيفها ألغراض المتاجرة بالتكلفة و تشمل التكلفة كل             
 المصروفات المتعلقة بالحصول علي هذه االستثمارات في نهاية الفترة المالية يتم إعادة قياس            
 العادلة, و في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة بصورة يمكن هذه االستثمارات بالقيمة            
 االعتماد عليها ففي هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة مخصوما منها أي انخفاض في قيمة هذه             
 لعادلة يتماالستثمارات . إن المكاسب أو الخسائر الناتجة من إعادة قياس هذه االستثمارات بالقيمة ا            
 إثباتها كمكاسب أو خسائر تقييم االستثمارات في قائمة الدخل.             
 م بتصنيف االستثمارات بغرض المتاجرة إلي استثمارات متاحة2015قام المصرف خالل عام             
 ا قصيرة األجل. للبيع النتفاء سبب عرضها كاستثمارات بغرض المتاجرة و التي تكون مدة حيازته            
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 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 
 / االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق : 6

 يتم إثبات االستثمارات التي يتم تصنيفها لغرض االحتفاظ بها حتي تاريخ االستحقاق بالتكلفة و           
 مل التكلفة كل المصروفات المتعلقة بالحصول علي هذه االستثمارات,  في نهاية الفترة الماليةتش           
 تظهر هذه االستثمارات في قائمة المركز المالي بالتكلفة ناقصا مخصص االنخفاض في قيمتها إن          
 وجد .          
 -المعاملة الزكوية و الضريبية :)ط( 

 بقا لمنشورات ديوان الزكاة و قرارات هيئة الرقابة الشرعية , إمايخضع المصرف للزكاة ط  
 من  ناحية الضريبة فالمصرف يخضع لضريبة أرباح األعمال بعد استبعاد األرباح المعفاة   
 و الناتجة عن استثمارات شهادات شهامة , و تستثني هذه االستثمارات من وعاء الزكاة الن  
 زكاتها و ذلك حتي ال يكون هنالك ثني في الزكاة .  الشركات المستثمر فيها تخرج 
 -عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة :)ي( 

 يتم حساب أرباح حسابات االستثمار المطلقة علي أساس سنوي و يجوز للمتعامل السحب   
 ذلك فقده من حسابه أو جزءًا منه قبل مضي المدة المتفق عليها بالتراضي و قد يترتب علي             
 لألرباح , في حالة ودائع المضاربة لمدة ثابتة يحق للمصرف بصفته مضاربًا إنفاذ وديع             
 المضاربة لنهاية مدتها .             
 يتم توزيع األرباح بين أصحاب حسابات االستثمار المطلقة و أصحاب حقوق الملكية علي أساس   
 ثمرة و تضاف أرباح هذه الحسابات االستثمارية الي حسابنصيب كل طرف في األموال المست  
 العمالء و ذلك بعد اعتماد هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية و موافقة الجهات المختصة .      

               
 -/ الجهة اإلشرافية و الرقابية :1

 قا لقانون بنك السودانيخضع نشاط المصرف إلشراف  تنظيم و رقابة بنك السودان المركزي وف        
 م , يلتزم المصرف بما يرد في2004م و قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2002المركزي لسنة         

 منشورات و تعاميم بنك السودان المركزي .          
 
 -/ هيئة الرقابة الشرعية :4

ا بواسطة الجمعية العمومية للمصرف يخضع نشاط المصرف ألشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تم تعيينه      
و تقوم بالدور الرقابي علي عمليات و معامالت المصرف من الناحية الشرعية و تقوم هيئة الرقابة الشرعية 

 بإعداد تقرير في نهاية كل سنة و تقديمه للجمعية العمومية للمصرف.  
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 م6132ديسمبر  13ي للسنة  المنتهية ف
 
 -/ النقد و مافي حكمه :5
 
 م6132/ديسمبر/13 

 جنيه سوداني
 م6135/ديسمبر/13

 جنيه سوداني
 

  12.407.032 15.652.072 نقدية بالخزينة و الصرافات اآللية
  75.562.272 22.760.731 محلي –نقد ببنك السودان المركزي 
  27.642.266 70.713.761 أجنبي -نقد ببنك السودان المركزي

  62.646.652 72.623.403 محلي -االحتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي
  20.772.212 17.446.207 أجنبي -االحتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي

  52.517.202 26.221.016 نقد لدي بنوك ومراسلين بالخارج 
 616.131.332 116.521.123  
 
 -صافي : –المؤجلة  / ذمم البيوع2
 
   

 366.003.212 464.322.451 المرابحات
 7.722.427 7.322.547 المساومات

 342.545.063 225.120.414 االستصناع )المقاوالت(
 12.630.026 267.450 اإلجارة

 252.362.326 214.321.233 
 (155.235.670)  (142.321.517) ناقصًا: أرباح البيع المؤجل

 602.505.345 572.035.112 
 (11.223.360)  (11.226.726) (6/1/1ناقصًا: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )ايضاح

 522.243.253 532.223.543 صافي ذمم البيوع المؤجلة 
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 مويل و االستثمار *الت مخاطر / مخصص 2/3
 م6132/ديسمبر/13 

 جنيه سوداني
 م6135/ديسمبر/13

 جنيه سوداني
 

    المخصص العام :
  2.202.352 6.211.024 الرصيد في بداية العام

  (1.221.322) 427.414 المخصص )المسترد( المحمل للعام
  2.333.164 2.113.413 الرصيد في نهاية العام
    المخصص الخاص :
  40.427.462 41.242.342 الرصيد في بداية العام

  220.220 (3.077.102) المخصص المحمل للعام
  43.643.143 13.323.643 الرصيد في نهاية العام

  43.153.121 45.423.223 (6/1/1إجمالي المخصص )العام+الخاص( في نهاية العام )
 * هذا المخصص يخص الوعاء المشترك

 : لمخصص )العام+ الخاص ( في نهاية العام / إجمالي ا2/3/3
 

  11.223.360 11.226.726 (6بيوع مؤجلة )إيضاح -مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  36.433.124 32.520.220 (2مضاربات )إيضاح  -و االستثمار لمخصص مخاطر التموي

  332.212 1.131.263 (2مشاركات )إيضاح  -مخصص مخاطر التمويل و االستثمار
 45.423.223 43.153.121  
 
 / استثمارات في أوراق مالية حتى تاريخ االستحقاق2
 

  225.425.500 252.404.000 شهامة  -استثمار في الشهادات الحكومية
 653.414.111 665.435.511  
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 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 
 استثمار في المضاربات / 3
  

 م6132/ديسمبر/13 
 جنيه سوداني

 م6135/ديسمبر/13
 جنيه سوداني

 

  172.163.722 222.424.342 أفراد* –مضاربات مع عمالء 
  21.411.154 45.110.226 مضاربات مع بنوك

 274.604.635 262.574.223  
  (36.433.124) (2.520.2203) (6/1/1مخصص مخاطر التمويل و االستثمار)إيضاح  –ناقصا 

 646.131.235 611.343.233  
  مضاربات مع عمالء 

مليون دوالر تعثرت بتاريخ  5.3تتضمن مضاربات مع عمالء مضاربة متعثرة مع عميل بمبلغ 
25/2/2002 

 مشاركات ال استثمار في /3
 

  33.221.246 113.126.317 مشاركات
  (332.212)  (1.131.263) (6/1/1)إيضاح  مخصص مخاطر التمويل –ناقصا 

 336.124.154 16.343.362  
 

 / استثمارات  في أوراق مالية متاحة للبيع 31
 

   نسبة الملكية                                        
 35.365.550 32.051.650 %5الجزائر                  –مصرف السالم 

 50.000 50.000 %50     شركة السالم العقارية               
 7.117.272 - اإلسالمية للتامين و إعادة التامين )أمان(

 2.422.222 1.326.200 استثمارات في صناديق خارج الدولة
 7.762.250 12.412.250 أصول مقتناة

 13.746.000 25.746.000  ةاستثمارات في صناديق داخل الدول
 47.260.724 52.126.640 أسهم مصرف السالم البحرين

 11.225.172 13.071.227 أسهم مدينة الملك عبد اهلل
 343.336.112 365.521.233 
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 

 / استثمارات عقارية 33
في أماكن مختارة بعناية  قطع أراضي بمساحات مختلفة مملوكة بالكامل للمصرف 6و هي عبارة عن عدد 

قطعة ارض بأمارة عجمان باإلمارات العربية المتحدة  22بمدينة الخرطوم و الخرطوم بحري كما أن هناك عدد 
آلت للمصرف بعد تصفية صندوق السالم العقاري األول و قد بلغت تكلفة جميع هذه األراضي عند شرائها مبلغ 

مليون جنيه سوداني,  506.2م 2014/ديسمبر 31تها السوقية في مليون جنيه سوداني بينما كانت قيم 150.2
 م نظرا لعدم وجود فرق مؤثر بين الفترتين.2015حيث لم يتم تقييمها منذ 

 
 -/ الموجودات األخرى :63
 
 م6132/ديسمبر/13 

 جنيه سوداني
 م6135/ديسمبر/13

 جنيه سوداني
 

  447.231 2.542.400 سلفيات العاملين
  25.223.356 25.412.320 تحقة من االستثمار و التمويلاألرباح المس

  265.762 21.223.727 مشاريع تحت التنفيذ
  355.526 - مقابل حساب استيراد األدوية

  4.465.567 5.301.222 مبالغ مدفوعة مقدما
  12.132.425 22.245.154 (12/1ذمم مدينة )إيضاح 

 77.332.522 50.342.273  
  (12.132.425) (22.245.154) الذمم المدينةناقصًا مخصص 

 55.131.445 16.632.443  
 
 -:/  ذمم مدينة 63/3

جنيه  12.132.425 :2015جنيه سوداني ) 20.022.342مليون دوالر تعادل  2.2ضمن مبلغ الذمم مبلغ      
تم تحصيل  2011بر /أكتو 27 خآلت إلي المصرف عند تصفية صندوق السالم العقاري األول بتاري (سوداني 

جنيه سوداني  2.222.212و جاري تحصيل الباقي , و أيضا تضم مبلغ  7/6/2012 خمليون دوالر منها بتاري
عبارة عن قيمة أسهم الشركة اإلسالمية للتامين و إعادة التامين )أمان( علما بأنه تم عمل مخصص لها بكامل 

 المبلغ حسب تعليمات بنك السودان المركزي .
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 رف السالممص
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 

 -/ الموجودات الثابتة :13

 

 سيارات و دراجات 
 جنيه سوداني

 أثاث و ديكور
 جنيه سوداني

 معدات و أجهزة
 جنيه سوداني

 الحاسب اآللي
 جنيه سوداني

مباني و أراضي 
 مملوكة

 جنيه سوداني

 االجمالي 
 سودانيجنيه 

       التكلفة في :
 25.123.643 56.202.727 12.040.545 4.516.227 6.262.722 4.264.632 2016يناير  1

 27.123.224 12.024.123 1.075.227 62.002 6.255.125 - 2016االضافات خالل 
      - إعادة تصنيف

      - 2016االستبعاد خالل 
 336.122.312 25.336.331 31.332.446 4.534.332 31.332.332 4.324.216 6132ديسمبر 13

       اإلهالك في :
 23.221.004 5.130.300 10.221.723 2.130.224 4.274.666 1.404.031 2016يناير 1

 3.722.167 - 570.730 262.173 1.562.704 620.560 إهالك العام
       إعادة تصنيف

 (102.216) (102.216)     االستبعاد
 62.533.155 5.163.434 33.456.531 1.133.132 5.344.121 6.134.533 6132ديسمبر 13

صافي القيمة الدفترية 
 في :

      

 34.325.536 21.323.432 3.221.363 3.432.433 2.321.232 6.321.143 م6132ديسمبر 13 
 3.126.2132 53.223.432 3.353.226 6.132.221 6.533.362 1.521.213 م6135ديسمبر 13
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 
 -/ الحسابات الجارية :43
 
 

 م6132/ديسمبر/13
 جنيه سوداني

 م6135/ديسمبر/13
 جنيه سوداني

 

  122.212.464 422.415.323 حسابات جارية بالعملة المحلية
  24.213.122 23.323.234 جارية بالعملة األجنبية حسابات

 515.524.535 443.113.513  
 
 / المطلوبات األخرى : 53

  3.212.370 25.657.213 (15/1ذمم دائنة ) إيضاح 
  371.323 2.210.122 مصروفات مستحقة

  6.323.273 2.427.672 شيكات مستحقة الدفع
  61.660.256 22.323.274 (15/2األمانات )إيضاح 

  20.275.622 26.677.502 تأمينات نقدية مقابل اعتمادات
  5.717.476 3.720.232 تأمينات نقدية مقابل خطابات الضمان 

 31.132.633 323.663.232  
 
 -/ ذمم دائنة :53/3

  372.610 - حساب استيراد األدوية
  171.172 222.622 حساب استيراد )عمالء(

  525.071 477.207 حساب عموالت محول القيود القومي
  16.063 - عمولة تحصيل شيكات مقاصة

  322.336 152.272 حصيلة صادر )عمالء(
  - (234.232)  حافز استقطاب التحاويل

  141.534 324.642 نقاط البيع –حساب محول القيود القومي 
  - 21.300.200 مليون دوالر(3مؤسسة البخاري ) 

  4.265 - تحصيل رسوم وكالة االستعالم االئتماني
  2.105.712 2.647.402 حساب محول القيود القومي

 65.252.331 1.336.121  
 
 -األمانات : 53/6

 يمثل جزًء كبيرًا منها أرباح مساهمين لم تستلم.     
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132بر ديسم 13للسنة  المنتهية في 
 
 -/ المخصصات:23
 م6132/ديسمبر/13 

 جنيه سوداني
 م6135/ديسمبر/13

 جنيه سوداني
 

  43.007 - مخصص التأمينات االجتماعية
  211.171 1.445.511 مخصص صندوق ضمان الودائع المصرفية

  6.000.000 7.100.000 مخصص المكافأة السنوية
  2.000.000 5.750.000 مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  - 250.000 مخصص مكافأة هيئة الرقابة الشرعية

  755.027 622.002 مخصص ضريبة و زكاة الدخل الشخصي
  3.534.257 - مخصص زكاة سنوات سابقة

  7.223.560 2.320.722 مخصص زكاة العام
  2.252.424 11.246.121 مخصص ضريبة أرباح العام

 12.513.511 11.132.622  
 
 -/ حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة :23

  433.120.234 322.212.131 رصيد حقوق أصحاب االستثمارات المطلقة*
  31.004.772 37.026.652 (22عائد حقوق أصحاب االستثمارات المطلقة)إيضاح 

  (16.205.207)  (12.246.451) مبالغ مدفوعة مقدما
 434.156.116 442.631.133  
 

 كون الودائع االستثمارية من ودائع بالدوالر األمريكي و أخرى بالجنيه السوداني و تتراوح آجالها من * تت
 شهر إلي عامين.

 -/ رأس المال:33
 

 131.223.151 161.543.111 رأس المال المصرح به و المدفوع
 

جنيه  2.62هم و يعادل دوالر أمريكي للس 1مليون سهم بقيمة اسمية  200رأس المال المصرح به مقسم إلي 
أسهم منحة, مبلغ  %10م تمثل 2010جنيه خالل العام  23.752.000سوداني , تمت زيادة رأس المال بمبلغ 

 %5م تمثل 2016جنيه خالل العام  15.561.400أسهم منحة و مبلغ  %5تمثل  2013خالل  32.210.350
 أسهم منحة. 

 



 

 17 

 
 مصرف السالم

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 

 
 / االحتياطيات : 33
 م6132/ديسمبر/13 

 جنيه سوداني
 م6135/ديسمبر/13

 جنيه سوداني
 

  336.273.724 336.273.724 احتياطي أعادة تقييم األراضي
  52.532.564 71.547.332 احتياطي أعادة تقييم استثمارات بالعمالت األجنبية

  101.164.212 160.347.662 (12/1تقييم أصول و خصوم بالعمالت األجنبية )احتياطي إعادة 
  56.242.510 65.626.522 (12/2احتياطي قانوني )

 214.135.131 551.362.221  
 

 / احتياطي إعادة تقييم االصول و الخصوم بالعمالت األجنبية : 33/3
صول و الخصوم بالعملة األجنبية في تاريخ إعداد القوائم يتعلق هذا االحتياطي بنتيجة إعادة تقييم اال         

المالية , و حسب تعليمات البنك المركزي تتم معالجة الفروقات الناتجة عن تقييم االصول و الخصوم النقدية 
بالنقد األجنبي )سواء كانت ربح أو خسارة ( بقائمة الدخل , و ال يسمح بتوزيع أو رسملة المكاسب الناتجة من 

وقات التقويم و يتم تحويلها من قائمة الدخل إلي قائمة المركز المالي و حجزها في حساب منفصل ضمن فر 
 حقوق الملكية. 

 / االحتياطي القانوني :33/6
م و تعميم بنك السودان المركزي بتاريخ 2004وفقا لمتطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة         

من صافي أرباح السنة إلي االحتياطي القانوني و يتم وقف هذا التحويل  %10م يتم تحويل نسبة 27/4/2007
 من رأس المال المدفوع . %100عندما يساوي رصيد االحتياطي القانوني 

 
 -/ دخل البيوع المؤجلة :20
 
 م6132/ديسمبر/13 

 جنيه سوداني
 م6135/ديسمبر/13

 جنيه سوداني
 

  62.422.226 57.225.114 إيرادات المرابحة
  11.201.626 - إيرادات االستصناع

  1.643.452 123.020 إيرادات اإلجارة
 53.313.314 25.324.164  
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 
 -/ دخل االستثمارات :36
 م6132/ديسمبر/13 

 جنيه سوداني
 م6135/ديسمبر/13

 يجنيه سودان
 

  37.521.513 32.413.432 إيرادات شهامة
  1.555.335 432.672 عائد صناديق استثمارية )إدارة السيولة بين المصارف(

  1.754.442 1.723.220 أرباح أسهم مصرف السالم البحرين
  15.216.053 2.271.222 أرباح المضاربات مع العمالء

  11.222.225 11.127.024 أرباح المشاركات
  167.224 46.134 بنوك محلية –رباح ودائع استثمارية أ

  723.142 300.320 بنوك خارجية –أرباح ودائع استثمارية 
  2.626.550 -               (21/1مكاسب )خسائر( تقييم االستثمارات )

 23.141.313 23.532.223  
 
 -أرباح تقييم االستثمارات : 36/3

  2.274.647 -              لك عبد اهللأرباح تقييم أسهم مدينة الم
  351.203 -              أرباح تقييم أسهم مصرف السالم البحرين

              - 6.262.551  
 
 
 -/ عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة :66
  

  43.153.114 35.222.464 الحصة من الربح قبل خصم حصة المصرف كمضارب
  (20.137.221) (15.502.135) ربحصة المصرف كمضا

  23.015.123 20.323.322 صافي العائد بعد خصم حصة المصرف كمضارب
  7.222.572 16.703.323 قيمة الدعم المقدم من المصرف

  13.114.226 12.132.256 الحصة النهائية بعد الدعم
         

في حين تتراوح نسبة  %25-%25اربة من تتراوح نسبة حصة المضارب )المصرف( من صافي أرباح المض   
 .%75- %5حصة أرباب المال من صافي األرباح من 
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 
 -/ إيرادات الخدمات المصرفية :16
 
 م6135/ديسمبر/13 

 جنيه سوداني
 م6135/ديسمبر/13

 جنيه سوداني
 

  1.726.111 1.152.672 ة مسك الدفاتر و الشيكاتعمول
  422.105 1.142.465 عمولة االعتماد

  7.221.645 14.072.246 عمولة الضمانات
  600.621 71.026 عمولة الشيكات المصرفية و التحاويل

  551.012 242.010 عمولة إدارية
  215.706 272.622 عمولة خدمات مصرفية أخرى

  371.432 437.616 القصيرة عمولة الرسائل
  2.440 270 عمولة خدمات ما بعد البيع

  230.724 4.722.277 إيرادات حواالت صادرة
  423.165 415.772 إيرادات الصرافات اآللية

  2.700 6.000 إيرادات السويفت
  164.202 272.767 إيرادات نظام الموبايل المصرفي

 61.412.325 31.142.112  
 
 -إليرادات األخرى :/ ا46
 

 23.133 211.171 إيرادات متنوعة أخرى
 3.300 23.302 إيرادات قانونية متنوعة

 600 52.250 إيرادات أتعاب التسجيل و الرهن
 200.562 32.546 إيرادات تامين / شركة شيكان

 142.412 150.132 إيرادات خزائن األمانات
 52.256 47.212 اللكترونيةإيرادات مشتريات الكهرباء و المعامالت ا

 2.001.726 7.022.200 فائض مخصصات سنوات سابقة
 2.222.362 6.511.116 
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 
 -/ تكلفة العمالة :56
 
 م6132/ديسمبر/13 

 جنيه سوداني
 م6135/ديسمبر/13

 جنيه سوداني
 

  10.773.216 13.532.031 رواتب أساسية
  2.162.426 4.125.374 منحة األعياد

  222.205 364.126 بدل طبيعة عمل
  2.355.616 3.072.022 بدل لبس

  3.312.465 3.020.630 مكافأة نهاية الخدمة
  123.221 466.547 بعثات و تدريب

  7.262.305 7.100.000 المكافآت
  2.052.462 2.750.000 التامين الصحي

  2.152.432 2.724.624 تأمينات اجتماعية
  44.232 102.722 اجر إضافي

  511.435 231.335 مزايا نقدية و عينية
  - 300.000 ترفيه العاملين

  2.365.045 2.256.722 بدل مصاريف إجازة 
 43.131.132 11.533.121  
 
 / مصروفات التشغيل :26

  721.125 747.200 بيةمطبوعات وأدوات مكت
  2.236.213 2.255.422 و الصيانة حاالصطال

  770.207 221.233 مصروفات االتصاالت
  227.272 352.757 تسيير و صيانة العربات

  627.224 233.217 الكهرباء و المياه
  232.754 322.461 تامين ضد الخطر
  532.277 506.412 مصروفات حراسة

  5.012.622 4.562.542 رافات آليةإيجارات فروع و ص
  56.250 47.200 صيانة النباتات و الزهور
  166.510 154.000 أتعاب استشارات قانونية
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 
 
 م6132/ديسمبر/13 

 جنيه سوداني
 م6135/ديسمبر/13

 جنيه سوداني
 

  322.014 412.356 اريف الجمعية العموميةمص
  161.262 127.200 رسوم المراجعة

  35.363 100.224 نفقات هيئة الرقابة الشرعية
  1.252.135 2.602.602 نفقات اجتماعات مجلس اإلدارة

  2.000.000 5.750.000 مكافأة مجلس اإلدارة
  - 250.000 مكافاة هيئة الرقابة الشرعية

  163.533 125.000 مهنية استشارات
  266.202 640.424 االشتراكات

  226.232 344.620 ضيافة
  747.021 762.550 مصاريف النظافة

  215.202 23.221 متنوعة
  310.252 476.466 مصروفات سفر
  45.222 20.222 مصروفات بنكية
  464.250 566.422 تبرعات و هدايا

  65.105 60.240 سويفت
  426.521 274.232 ة و اإلعالنالدعاي

  211.171 1.132.223 مساهمة المصرف في صندوق ضمان الودائع المصرفية
  212.740 230.621 مصاريف محول القيود القومي

  242.106 72.046 مصاريف خدمات
  20.521 34.766 صحف و كتب و مجالت

  162.337 - خسائر استبعاد أصول ثابتة
 62.314.413 14.22363.3  
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 

 -/ العائد على السهم:62
  
 م6132/ديسمبر/13 

 جنيه سوداني
 م6135/ديسمبر/13

 جنيه سوداني
 

  62.270.053 23.720.224 صافي األرباح للسنة
  115.500.000 121.275.000 عدد األسهم
  1.513 1.221 ربح السهم

 
 / الحسابات النظامية 63

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

  - 2.423.000 شهادات شهامة تحت التحصيل
  122.360.022 26.600.602 التزامات العمالء اعتماد

  121.512.222 42.006.225 التزامات العمالء خطابات ضمان
 23.311.532 113.326.653  

 / التوزيع القطاعي للتمويل63
:  2015جنيه سوداني ) ديسمبر 234.676.140: 2016 /ديسمبر31ة  المنتهية في بلغ حجم التمويل للسن

 -جنيه سوداني ( و كانت نسب التوزيع على القطاعات المختلفة كالتالي: 766.531.463
   

 %66 %63 صناعة
 %2 %2 قلن

 %3 %35 تجارة
 %3 %3 زراعة

 %53 %14 مباني و تشييد
 %33 %61 قطاعات أخرى

 %311 %311 المجموع
 -المسئولية االجتماعية :/ 11
 2016مليون جنيه سوداني لعام  2.3يقوم المصرف بدعم الشرائح الفقيرة من خالل الزكاة و البالغة حوالي     

( , باإلضافة إلي أن المصرف قام خالل السنة بدفع تبرعات للمحتاجين و مليون جنيه سوداني  2م: 2015)
 تدريب العاملين . 
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 مصرف السالم

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 

 
 -/ المعامالت مع إطراف ذات عالقة :31
مجلس اإلدارة و كبار المسئولين  ءن, أعضايقوم المصرف ضمن أعماله االعتيادية بمعامالت مع المساهمي 

 بالمصرف و المؤسسات التابعة لهم و تتم هذه المعامالت علي أساس شروط تجارية عادية. 
 

 6132ديسمبر  13
 جنيه سوداني

 
 

كبار المساهمين و أعضاء 
مجلس اإلدارة و الشركات 

 التابعة لهم

 13/36/6132الرصيد في  كبار المسئولين بالمصرف

    د قائمة المركز المالي:بنو 
 64.000.214 22.251.021 41.142.723 مرابحات 
 4.500.000 - 4.500.000 مشاركات
 2.000.000 - 2.000.000 مضاربات
 267.225.242 - 267.225.242 استصناع

 2.572.422 - 2.572.422 حسابات استثمار مطلقة
 1.225.214 1.160.570 125.344 حسابات جارية

    د قائمة الدخل :بنو 
 2.225.531 625.531 1.600.000 أرباح مرابحات
 717.122 - 717.122 أرباح مشاركات
 12.223.265 - 12.223.265 أرباح مضاربات
 25.006.233 - 25.006.233 أرباح استصناع

    تعويضات اإلدارة العليا :
 5.163.332 3.032.245 2.124.423 مكافآت
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 لسالممصرف ا
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 
 

 6135ديسمبر  13
 جنيه سوداني

 
 

كبار المساهمين و أعضاء 
مجلس اإلدارة و الشركات 

 التابعة لهم

 13/36/6135الرصيد في  كبار المسئولين بالمصرف

    بنود قائمة المركز المالي:
 62.001.402 12.652.527 42.341.205 مرابحات 
 4.250.000 - 4.250.000 مشاركات
 2.000.000 - 2.000.000 مضاربات
 332.223.122 201.027 332.322.031 استصناع

    
    بنود قائمة الدخل :

 16.123.234 521.222 15.602.646 أرباح مرابحات
 525.000 - 525.000 أرباح مشاركات
 2.400.000 - 2.400.000 أرباح مضاربات
 71.370.027 27.033 71.342.224 أرباح استصناع

    تعويضات اإلدارة العليا :
 4.100.000 2.100.000 2.000.000 مكافآت
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 مصرف السالم
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 

 -/ توزيع حسابات االستثمار المطلقة :16
 م2016ديسمبر 31جنيه سوداني في  414.052.332المطلقة  رغ إجمالي رصيد حسابات االستثمابل    
 من إجمالي %53.7( و تمثل ودائع عمالء المصرف أدناه نسبة 2015جنيه سوداني : 447.220.322)   

 الودائع.     
 م6132/ ديسمبر13  العميل

 جنيه سوداني
 20.000.000 بنك النيل األزرق المشرق
 44.000.000 صندوق دعم المعلوماتية

 25.000.000 بنك قطر الوطني
 20.000.000 الشركة السودانية للهاتف السيار )زين(

 15.000.000 صندوق ضمان الودائع المصرفية
 12.500.000 الجهاز االستثماري للضمان االجتماعي

 10.000.000 محمد إسماعيل محمد
 2.000.000 شركة البركة للتامين المحدودة

 2.000.000 شركة ام تي ان سودان 
 2.000.000 لحوم الفرنساوي

 666.511.111 اإلجمالي
 
 -/ مخاطر  االئتمان :11
أن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم تمكن احد أطراف معاملة تمويل أو أداة مالية في الوفاء بالتزامه مما  

مراقبة سياسة االئتمان و مخاطر االئتمان التي قد يتعرض لها  يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية , يتم
المصرف بصورة مستمرة ,يعمل المصرف علي تجنب تركز المخاطر مع أفراد أو مجموعات من العمالء في 

مواقع أو أعمال محددة من خالل تنويع أنشطة التمويل كما يحصل المصرف أيضا علي الضمانات الالزمة , أن 
 ( .22التوزيع القطاعي الهامة لمخاطر االئتمان مبينة في اإليضاح ) المعلومات حول

 
 -/ مخاطر السيولة :41

إن مخاطر السيولة  تكمن في عدم قدرة المصرف علي الوفاء بصافي احتياجاته التمويلية , تنتج مخاطر     
ض مصادر التمويل على السيولة عن التقلبات في السوق أو تدني درجة االئتمان مما قد يتسبب في نضوب بع

الفور . و للوقاية من هذه المخاطر , قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل و إدارة الموجودات و السيولة مع 
 االحتفاظ برصيد كاف  للنقد و البنود المماثلة للنقد و األوراق المالية القابلة للتداول .
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م6132ديسمبر  13لمنتهية في للسنة  ا
 

  -/ مخاطر السوق :15
تنتج مخاطر السوق عن التغير في معدالت العوائد العالمية علي األدوات المالية وأسعار الصرف للعمالت 

, لقد وضع مجلس  األجنبية التي قد تؤثر بصورة غير مباشرة علي قيمة موجودات المصرف و أسعار األسهم
المخاطر والتي يمكن تقبلها و التي تراقبها بشكل متواصل لجنة الموجودات و المطلوبات  ة حدودا لقيمةاإلدار 

 بالمصرف .
 
 -/ مخاطر أسعار األسهم :21

تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغيرات في أسعار األسهم . لقد وضع مجلس اإلدارة حدود لمبلغ و نوعية      
 بة هذا باستمرار من قبل لجنة استثمارات المصرف.االستثمارات التي يمكن قبولها و يتم مراق

 
 -/ مخاطر معدل الربح :21

كمؤسسة إسالمية يتعرض المصرف لتقلبات على دخل موجوداته و تكلفة مطلوباته , يقوم المصرف بإثبات      
 الربح.دخل بعض موجوداته المالية علي أساس التناسب الزمني . لقد وضع مجلس اإلدارة حدود لمخاطر معدل 

 
 -/ صافي مخاطر العملة :13

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية,       
لقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود علي المراكز حسب العملة, و يتم مراقبة المراكز بشكل دوري للتأكد من بقائها 

 ضمن الحدود الموضوعة.
إن جزًء مقدرًا من موجودات و مطلوبات المصرف هي بالدوالر األمريكي و عمالت أجنبية أخرى, كان    

 -ديسمبر بالعمالت األجنبية كاألتي: 31صافي موقف المصرف في 
 
 
 
 م6132 

 دوالر أمريكي
 م6135

 دوالر أمريكي
 

  130.602.256  64.232.450 الموجودات
  ( 42.222.267) 033.146.25 ناقصا : المطلوبات

  31.233.133 13.133.211 صافي موقف العملة األجنبية
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 م6132ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 
 
 -/ كفاية رأس المال :31
 بنك السودان المركزي.  تيتم حساب نسبة مخاطر الموجودات وفقا لمنشورا 
 
 م6132/ديسمبر/13 

 جنيه سوداني
 م6135/ديسمبر/13

 جنيه سوداني
 

  561.612.630 626.772.750 صافي رأس المال األساسي
  1.223.265.120 2.002.727.420 إجمالي البنود داخل و خارج الميزانية المرجحة بأوزان المخاطر

  %63.32 %14.6 نسبة كفاية رأس المال
  %36 %36 الحد االدني المطلوب

 
 

 -كاة :/ الز 41
 م2016م , و تم عمل المخصص الالزم لعام 2015سدد المصرف كافة التزاماته الزكوية حتي عام      

 
 -/ ضريبة أرباح األعمال :34

 م 2016م و تم عمل المخصص الالزم لعام2015سدد المصرف كافة التزاماته الضريبية حتي عام       
      

 -/ أرقام المقارنة:64
ف وتعديل بعض أرقام المقارنة لتتماشي مع تصنيف السنة الحالية وتصحيح خطأ احتساب تمت إعادة تصني  

 ضريبة أرباح األعمال.
 -/ اعتماد القوائم المالية :14

 م        2017تم اعتماد هذه القوائم المالية بواسطة مجلس إدارة المصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ           


