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مصرف السالم
قائمة الدخل

للتسعة اشهر املنتهية ىف 30 سبتمرب 2012

2012201120122011
جنيه سوداىنجنيه سوداىنجنيه سوداىنجنيه سوداىن

الدخل
     31,694,299      25,029,513   10,428,917      6,509,566دخل البيوع املؤجلة
     17,795,374      53,378,862     8,311,222    11,808,748دخل االستثمارات

مكاسب (خسائر )غري حمققة من تقييم 
االستثمارات

229,266         (3,260,623)    8,368,989        (4,587,095)     

     44,902,578      86,777,364   15,479,516    18,547,580إمجايل الدخل من التمويل واإلستثمار

   (15,184,149)     (12,189,308)    (7,061,383)     (4,063,103)يطرح عائد أصحاب االستثمارات املطلقة
نصيب املصرف من دخل االستثمارات (بصفته 

مضارباً ورب مال)
14,484,477    8,418,133     74,588,056      29,718,429     

      9,165,039      14,168,909     5,268,320      8,929,887إيرادات اخلدمات املصرفية

      1,947,964           735,356        337,312         377,409ارباح بيع وشراء عمالت اجنبيه

      1,926,685        9,032,809        642,158         612,593اإليرادات األخرى

     42,758,117      98,525,130   14,665,923    24,404,366إمجايل دخل املصرف

   (13,226,783)     (15,446,719)    (4,400,458)     (6,386,773)تكلفة العمالة

   (11,917,024)     (15,079,610)    (3,351,933)     (3,867,025)مصروفات التشغيل

        (949,954)     (23,521,639)       (151,586)                -خمصصات التمويل واالستثمار يف املضاربات

   (26,093,761)     (54,047,968)    (7,903,977)   (10,253,798)امجاىل املصروفات

    16,664,356      44,477,162    6,761,946    14,150,568صاىف ارباح التشغيل

     12,740,147    111,117,497        605,247    15,288,903 مكاسب تقييم عمالت اجنبيه

     29,404,503    155,594,659     7,367,193    29,439,471الربح قبل الزكاة والضرائب

     (3,788,581)       (2,443,428)    (1,289,035)        (539,519)الزكاة

     (1,213,797)       (4,000,535)       (751,163)     (2,898,042)الضرائب

     24,402,125    149,150,697     5,326,995    26,001,911صاىف الربح  للفترة

      0.222         1.356     0.048       0.236العائد  على السهم

لفترة التسعة اشهر املنتهية ىف 30 سبتمربلفترة الثالثة اشهر املنتهية ىف 30 سبتمرب
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         تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 11 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم
قائمة التدفقات النقدية

2012 للتسعة اشهر املنتهية ىف 30 سبتمرب
سبتمرب 2011سبتمرب 2012

جنيه سوداىنجنيه سوداىنالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

        24,402,125    149,150,697ربح الفترة

تعديل البنود غري النقدية:-
         2,839,405        2,148,785استهالك املوجودات الثابتة

        (4,439,656)       (4,333,028)املخصصات
صاىف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغريات ىف 

املوجودات واملطلوبات التشغيلية
146,966,454     22,801,874        

       (16,894,096)     (63,506,260)احتياطي نقدي لدى بنك السودان
        22,223,023   (188,332,958)صايف ذمم البيوع املؤجلة

         4,001,788   (726,270,725)اإلستثمارات
             (12,593)     (29,353,749)املوجودات األخرى
         1,049,279    108,098,424حسابات جارية

       (84,940,082)    451,577,727حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
       (29,098,297)     (30,303,900)ارباح مدفوعة
      111,744,197    209,496,762املطلوبات

(268,594,679)   8,073,219         

        30,875,093    (121,628,225)صايف التدفقات النقدية ( املستخدمة يف ) من  األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

        (1,087,275)       (3,512,433)شراء موجودات ثابتة
           (593,979)     (16,631,399)استثمارات متاحة للبيع

        (1,681,254)     (20,143,832)صايف التدفقات النقدية املستخدمة ىف األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

          2,412,854     141,843,608االحتياطيات
         2,412,854    141,843,608صايف التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

        31,606,693             71,551صايف الزيادة  يف النقد

      152,876,430    218,864,582النقد وما يف حكمه يف بداية الفترة

      184,483,123    218,936,133النقد وما يف حكمه يف اية الفترة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية وحقوق أصحاب

حسابات االستثمار املطلقة
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 11 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة .



مصرف السالم
قائمة التغريات يف حقوق امللكية

2012 30 سبتمرب للتسعة اشهر املنتهية ىف

االيضاح
إحتياطي قانويناالرباح املبقاةرأس املال

إحتياطي إعادة

 تقييم اراضى

إحتياطي 

 تقييم استثمارات
اإلمجايل

جنيه سوداىنجنيه سوداىنجنيه سوداىنجنيه سوداىنجنيه سوداىنجنيه سوداىن

      377,275,915        9,122,326      28,103,280    20,921,654     41,370,655    277,758,000يف 1 يناير 2012
       (30,303,900)                  -                  -                -   (30,303,900)                  -أرباح مقترح توزيعها 
      149,150,697                  -                  -                -   149,150,697                  -أرباح الفترة-2012

      141,843,607    141,843,607                  -    14,915,070   (14,915,070)                  -اإلحتياطيات
2012     637,966,319  150,965,933   28,103,280 35,836,724 145,302,382  277,758,000يف 30 سبتمرب

      365,123,241      12,039,056      19,396,271    16,965,233     38,964,681    277,758,000يف 1 يناير 2011
       (29,098,297)                  -                  -                -   (29,098,297)                  -أرباح مدفوعة

        26,814,979        2,412,854                  -                -     24,402,125                  -أرباح الفترة -2011
                    -      2,440,212     (2,440,212)اإلحتياطيات

2011     362,839,923    14,451,910   19,396,271 19,405,445   31,828,297  277,758,000يف 30 سبتمرب
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    تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 11 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة .



مصرف السالم
إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املختصرة  - غري مدققة

للتسعة اشهر املنتهية يف 30 سبتمرب 2012

التأسيس والنشاط -1

إعداد القوائم املالية -2

املعايري احملاسبية (أ)

تأسس مصرف السالم – السودان كشركة مسامهة عامة ذات مسئولية حمدودة باخلرطوم مبوجب شهادة التسجيل الصادرة بالرقم 23335 بتاريخ

28 ديسمرب 2004 وذلك حسب قانون الشركات لعام 1925م ويقوم املصرف مبمارسة مجيع األعمال واألنشطة املصرفية وفقاً ألحكام الشريعة

اإلسالمية. هذا وقد باشر املصرف نشاطه املصريف ابتداًء من مايو   2005. ميارس املصرف نشاطه من مركزه الرئيسي عند تقاطع شارع اجلمهورية 

مع شارع احلرية وفرع السالم روتانا بفندق السالم روتانا شارع افريقيا وفرع امدرمان شارع املورده . 

مت إعداد هذه القوائم املالية املرحلية املختصره وفقاً ملعايري احملاسبة الصادرة من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  وملعيار االتقارير 

السياسات احملاسبية  (ب)

العملة الوظيفية وعملة العرض (ج)

-  مت إعداد القوائم املالية باجلنيه السوداين وهي العملة الوظيفية واليت تعد ا القوائم املالية للمصرف . 

املالية الدولية رقم ( 34)  " التقارير املالية املرحلية " . ان السياسات احملاسبية املستخدمة ىف اعداد القوائم املالية املرحلية املختصره تتطابق مع 

السياسات املستخدمه ىف اعداد القوائم املالية السنوية للسنة املنتهية ىف  2011/12/31 والىت مت اعدادها وفقا ملعايري احملاسبة الصادرة من هيئة احملاسبة 

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وحسب متطلبات بنك السودان املركزي وفتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية للمصرف. 

2011 وااليضاحات املرفقه ا .  جيب ان تقرأ هذه القوائم املالية املرحلية مع القوائم املالية السنوية لسنة - 
 - الحتتوى القوائم املالية املرحلية املختصره على كل املعلومات وااليضاحات املطلوبه الصدار  قوائم مالية كاملة مبا يتالءم مع متطلبات معايري    

احملاسبة الصادرة من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. اضافة اىل ذلك ليس بالضرورة ان تعترب نتائج الفتره املنتهية ىف  30 سبتمرب 
2012 مؤشرا لنتائج السنة املنتهية ىف 31 ديسمرب 2012. 
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 11 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم
إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املختصرة  - غري مدققة

للتسعة اشهر املنتهية يف 30 سبتمرب 2012
استثمارات يف أوراق مالية بغرض املتاجرة ديسمرب 2011سبتمرب 32012-

جنيه سوداىنجنيه سوداىن
مدققةغري مدققةمسعرة

         2,658,144          2,168,092أسهم سوداتل
         9,439,919        24,643,848أسهم مصرف السالم البحرين

         3,132,751        10,794,412أسهم مدينة امللك عبداهللا
37,606,352        15,230,814       

غري مسعرة
         1,230,071          2,586,482استثمارات يف صناديق خارج الدولة 

(امان)          3,049,614          6,446,707أسهم االسالمية للتامني واعادة التامني
9,033,189          4,279,685         

46,639,541        19,510,499        

استثمارات يف أوراق مالية حىت تاريخ االستحقاق ديسمرب 2011سبتمرب 42012-
جنيه سوداىنجنيه سوداىن
مدققةغري مدققة

(شهامة)       119,114,000      183,177,000صكوك
- شهاب          2,000,000          2,000,000شهادات اجارة

(                    -        30,000,000شهادات االستثمار احلكومية (  صرح
(        10,000,000        10,000,000شهادات االستثمار احلكومية (  صرح

225,177,000      131,114,000      

استثمار يف املضاربات والوكاالت  ديسمرب 2011سبتمرب 52012-
جنيه سوداىنجنيه سوداىن
مدققةغري مدققة

      104,698,970      209,739,610مضاربات مع عمالء  - أفراد
      102,774,305      180,588,190مضاربات مع بنوك
      291,973,377      617,214,911وكاالت مع بنوك

1,007,542,711   499,446,652      
خمصص خماطر التمويل :        (15,501,950)       (32,654,350)ناقصا

974,888,361       483,944,702      
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 11 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم
إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املختصرة  - غري مدققة

للتسعة اشهر املنتهية يف 30 سبتمرب 2012
مشاركات  ديسمرب 2011سبتمرب 62012-

جنيه سوداىنجنيه سوداىن
مدققةغري مدققة

       28,945,719        34,886,919مشاركات
خمصص خماطر التمويل :            (289,457)            (348,869)ناقصا

34,538,050         28,656,262        

 ديسمرب 2011سبتمرب 72012-استثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع      نسبة امللكية
جنيه سوداىنجنيه سوداىن
مدققةغري مدققة

%5        14,930,214        31,561,613مصرف السالم اجلزائر                           
%50               50,000                50,000شركة السالم العقارية                          

31,611,613        14,980,214        

حتليل االستثمارات  ديسمرب 2011سبتمرب 82012-
جنيه سوداىنجنيه سوداىن
مدققةغري مدققة

      326,202,497      776,349,593استثمارات حمليه     1/8
      368,397,407      775,977,085استثمارات خليجيه    2/8

(        14,930,214        31,561,613استثمارات دوليه  ( مصرف السالم اجلزائر
1,583,888,291   546,106,818      

 ديسمرب 2011سبتمرب 2012
استثمارات حمليه جنيه سوداىنجنيه سوداىن1/8 -

مدققةغري مدققةاوراق مالية لغرض املتاجرة

         2,658,144          2,168,092أسهم سوداتل

2,168,092          2,658,144         
 أوراق مالية حىت تاريخ االستحقاق

(شهامة)       120,114,000      193,177,000صكوك
         2,000,000          2,000,000شهادات االجارة  (  شهاب ) 

( ص ) ة م احلك ا تث اال -30,000,000شهادات ( ,شهادات االستثمار احلكومية (  صرح ,                           
      122,114,000      225,177,000شهادات االجارة
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 11 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم
إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املختصرة  - غري مدققة

للتسعة اشهر املنتهية يف 30 سبتمرب 2012
 ديسمرب 2011سبتمرب 2012

استثمارات حمليه (تتمة) جنيه سوداىنجنيه سوداىن1/8 -
مدققةغري مدققةاستثمارات ىف مضاربات

         9,993,601        66,297,465مضاربات مع بنوك حملية
                   -      177,085,260مضاربات لدى عمالء 

243,382,725      9,993,601         

 ديسمرب 2011سبتمرب 2012       مشاركات
جنيه سوداىنجنيه سوداىن
مدققةغري مدققة

       28,656,262        34,538,050مشاركات

استثمارات ىف اوراق مالية لغرض البيع
              50,000                50,000شركة السالم العقارية

 استثمارات عقارية
      162,780,490      271,033,726اراضى حملية
      326,252,497      776,349,593اإلمجايل

 ديسمرب 2011سبتمرب 2012
استثمارات خليجية جنيه سوداىنجنيه سوداىن2/8 -

مدققةغري مدققةاستثمارات يف أوراق مالية بغرض املتاجرة
         9,439,919        24,643,848أسهم مصرف السالم البحرين

         3,132,751        10,794,412أسهم مدينة امللك عبداهللا
         1,230,071          2,586,482استثمارات يف صناديق خارج الدولة 

(امان)          3,049,614          6,446,707أسهم االسالمية للتامني واعادة التامني
44,471,449        16,852,355       

استثمارات لدى بنوك - مضاربات
       59,571,675      114,290,725 مصرف االمارات االسالمى
      291,973,377      617,214,911 مصرف ابوظىب االسالمى

731,505,636      351,545,052 , ,, ,      
      368,397,407      775,977,085االمجاىل
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 11 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.



مصرف السالم
إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املختصرة  - غري مدققة

للتسعة اشهر املنتهية يف 30 سبتمرب 2012
التوزيع القطاعي للتمويل -9

وكانت نسب التوزيع على القطاعات املختلفة كالتايل:-

ديسمرب 2011سبتمرب 2012
مدققةغري مدققة

43%50%صناعه
4%2%نقل
4%7%جتاره
10%4%زراعة

39%37%قطاعات اخرى
100%100%اموع

بلغ حجم التمويل للتسعة اشهر املنتهية ىف 30 سبتمرب 2012  716,067,093جنيه سوداين  (  ديسمرب 2011 : 420,392,952  جنيه  

االحتياطى القانوىن -10

احلسابات النظامية -11

ديسمرب 2011سبتمرب 2012
جنيه سوداىنجنيه سوداىن
مدققةغري مدققة

       19,197,336      360,456,893التزامات العمالء اعتمادات 
      859,712,177    1,809,136,192التزامات العمالء خطابات الضمان 

2,169,593,085    878,909,513      

وفقاً لقانون بنك السودان املركزي يتم حتويل نسبة 10% من أرباح الفتره إىل االحتياطي القانوين ويتم وقف هذا التحويل عندما يعادل رصيد  
االحتياطي القانوين 100% من رأس املال املدفوع . مت حتويل 10% من ارباح الفتره اىل االحتياطى القانوىن. 

توجد حسابات نظامية ال يتم إدراجها يف قائمة املركز املايل وتفاصيلها كاآليت:
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 11 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.




