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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

الوضع القانوين ونشاط الشركة ومعلومات عامة:1

1.1

1.2

أ - قبول الودائع بالعملة السورية آلجال خمتلفة . (مل تقم املؤسسة بقبول الودائع حىت تاريخ إعداد التقرير )
ب - تقديـم القروض الصغرية للشرائح املستهدفة من السكان .

1.3
رئيس جملس اإلدارة األمانة السورية للتنمية ميثلها السيد هاشم أنور العقاد 

نائب رئيس جملس اإلدارة اهليئة العامة للتشغيل و تنمية املشروعات ميثلها السيد جماهد عبد اهللا 
عضو جملس اإلدارة األمانة السورية للتنمية ميثلها السيد فارس كالس 

عضو جملس اإلدارة األمانة السورية للتنمية ميثلها السيد خليل جرجي طعمة 
عضو جملس اإلدارة اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية ميثلها السيد راكان رزوق 

مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة سورية تأسست برأس مال قدره ثالمثائة وثالثون مليون لرية سورية موزعة على / 
3,300,000 / سهم بقيمة امسية /100/ ل.س للسهم الواحد ، مركزها الرئيسي يف دمشق املزة – فيالت غربية شارع األكثم بن صيفي ، مدا 
تسعة و تسعون عاماً تبدأ من 4 كانون األول 2011 . كما مت إشهار و تسجيل الشركة يف السجل التجاري  رقم (85) تاريخ 26 كانون الثاين 

2012 كما وافقت جلنة إدارة مصرف سورية املركزي يف جلستها املنعقدة بتاريخ 13 شباط 2012 على تسجيل مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري 
حتت الرقم (2) يف سجل املؤسسات املالية االجتماعية املصرفية ، وحترير رأس ماهلا املودع لدى املصرف املركزي . بتاريخ 12 أيار 2013  وبقرار 

وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك رقم 724 مت زيادة رأس مال املؤسسة بقيمة / 35,000,000 / ل.س ليصبح رأس مال املؤسسة بعد الزيادة 
مبلغ /365,000,000/ ل.س موزعة على/3,650,000/سهم .

مت االكتتاب على كامل أسهم املؤسسة من قبل مؤسسة األمانة السورية للتنمية، اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية ، واهليئة العامة للتشغيل و تنمية 
املشروعات ، و إن املسامهة الكربى تعود ملؤسسة األمانة السورية للتنمية بنسبة /%71,23 / من كامل رأس املال و بالتايل فإن البيانات املالية 

للمؤسسة سوف تدرج يف البيانات املالية املوحدة ملؤسسة األمانة السورية للتنمية .
افتـتحت املؤسسة أول فروعها يف دمشق الزاهرة بتاريخ 27 شباط 2012 و ثاين فروعها يف الالذقية بتاريخ 1 متوز 2012 ومكتب خدمات مرتبط 

بفرع الالذقية مت افتـتاحه يف جبلة بتاريخ 1 تشرين االول 2013 ، كما جاري العمل على فتح مكتب اخر يف طرطوس , كما اعتزمت املؤسسة 
افتـتاح فرع يف حلب ولكن بسبب الظروف الراهنة مل يتم ذلك لغاية تاريخ التقرير .

غايتها: تقديـم التمويل الصغري و املتناهي الصغر باإلضافة إىل خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي 
رقم / 15 / تاريخ 15 شباط 2007 و تعليماته التنفيذية و تقدمي اخلدمات املالية و املصرفية التالية :

ت - تقديـم خدمات التأمني الصغرية املرتبطة بقروضها و إعادة التأمني لدى احدى شركات التأمني املرخصة يف اجلمهورية العربية السورية . ( مل تقم 
املؤسسة بتقدمي خدمات التأمني حىت تاريخ إعداد التقرير )

ميثل الشركة  جملس إدارة مؤلف من مخسة أعضاء على النحو التايل :

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة و املعدلة :2

-

-

-

-

-

لرئيس جملس اإلدارة السيد هاشم أنور العقاد أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة جتاه الغري و التوقيع عنها بكافة األمور املتعلقة بإدارة عملها و املمنوحة
له وفقاً لألحكام والقوانني النافذة والسيد جماهد حممد عبد اهللا نائباً للرئيس له صالحيات الرئيس يف حال غيابه ، مدة والية اإلدارة أربع سنوات تبدأ من 

تاريخ 24 كانون الثاين 2012 وهي قابلة للتجديد بقرار من اهليئة العامة للمسامهني .
مت تعيني السيد حممد حممود اخلطيب مديراً تنفيذياً للشركة تسند إليه متابعة األعمال اإلدارية اليومية للشركة بتاريخ  10 شباط 2013 .

تطبق املؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية ومعايري احملاسبة الدولية وتفسرياا ، إال أن املؤسسة مل تقم بتطبيق املعايري والتعديالت والتفسريات اجلديدة 
الصادرة السارية وغري سارية املفعول التالية :

 تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (7) "األدوات املالية – اإلفصاحات" ، اليت تعزز اإلفصاحات حول تقاص األصول وااللتزامات املالية .

أ - املعايري والتفسريات اجلديدة الصادرة وسارية املفعول :

 تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية أرقام (10) ، (11) و (12) : أحكام انتقالية . تتضمن هذه التعديالت أحكام انتقالية خمفضة إضافية 
للمعايري الدولية للتقارير املالية رقم (10) ، (11) و (12) حبيث حتد اإلفصاح عن معلومات املقارنة للسنة السابقة فقط ، كما أا تعفي من 

اإلفصاحات لفترات املقارنة قبل التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (12) فيما خيص املنشآت اهليكلية غري املوحدة .

 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (10) "البيانات املالية املوحدة "، يستعمل هذا املعيار السيطرة مبثابة األساس الوحيد لتوحيد البيانات املالية ويتضمن 
تعريف جديد للسيطرة . مت تعديل معيار احملاسبة الدويل رقم (27) "البيانات املنفصلة" ومعيار احملاسبة الدويل رقم (28) "استثمارات يف شركات زميلة 

" كي يتالءمان مع إصدار املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (10) . كما أن التفسري رقم 12 "توحيد البيانات املالية للمنشآت ذات الغرض اخلاص 
"سوف يتم وقف العمل به عند التطبيق املبدئي  للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (10) .

 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (11) "االتفاقيات املشتركة"، حل حمل معيار احملاسبة الدويل رقم (31) "احلصص يف املشاريع املشتركة" ، يؤسس هذا 
املعيار لنوعني من االتفاقيات املشتركة : العمليات املشتركة واملشاريع املشتركة . يتم متييز االتفاقيات املشتركة بواسطة حقوق وواجبات األطراف هلذه 

االتفاقيات املشتركة وليس على الشكل القانوين . يستبعد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (11) ، خيار حماسبة املنشآت اخلاضعة لسيطرة مشتركة 
باستخدام طريقة التوحيد النسيب . بدالً عن ذلك ، فإن املنشآت اخلاضعة لسيطرة مشتركة اليت تفي بتعريف املشروع املشترك ينبغي حماسبتها باستخدام 

طريقة حقوق امللكية . مت تعديل معيار احملاسبة الدويل رقم (28) "استثمارات يف شركات زميلة" كي يتالئم مع إصدار املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
(11) . كما أن التفسري رقم 13 "الوحدات حتت السيطرة املشتركة – املسامهات غري النقدية للمشاركني يف مشروع مشترك" مت وقف العمل به عند 

تطبيق هذا املعيار .

 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (12) "اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى" هو معيار حول اإلفصاحات وينطبق على املنشآت اليت متتلك 
حصص يف شركات تابعة ، اتفاقيات مشتركة ، شركات زميلة و/أو  منشآت هيكلية غري موحدة . بشكل عام ،إن متطلبات اإلفصاح مبوجب املعيار 

الدويل للتقارير املالية رقم (12) هي أكثر توسعاً مقارنة مع املعايري احلالية .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

-

-

-

-

-

-

-

باعتقاد إدارة املؤسسة ، إن تطبيق املعايري والتفسريات أعاله يف الفترات املستقبلية لن يكون هلا تأثري هام على البيانات املالية للمؤسسة خالل التطبيق 
املبدئي باستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) الذي قد يؤثر على القيم الواردة يف البيانات املالية وقد ينتج عنه إفصاحات مكثفة يف البيانات املالية .

األصول املالية 
يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) متطلبات قياس وتصنيف جديدة لألصول املالية اليت تندرج ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل رقم (39) 

"األدوات املالية : االعتراف والقياس ". حتديداً ، و يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) تصنيف مجيع األصول املالية وقياسها الحقاً إما بالكلفة 
املطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة بالنسبة إلدارة األصول املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصول املالية .

و يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) ، قياس أدوات الدين بالكلفة املطفأة فقط إذا كان األصل احملتفظ به ضمن منوذج أعمال والذي يكون 
اهلدف منه االحتفاظ باألصول من أجل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل املايل يف تواريخ حمددة تدفقات 

نقدية تكون جمرد دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على املبلغ األساسي غري املسدد . إذا مل يتم حتقيق كال الشرطني ، فإن أداة الدين يتم تصنيفها بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر .

 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) ،مت وضع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) ليستبدل معيار احملاسبة الدويل رقم (39) "األدوات املالية : القياس 
واإلعتراف" وقسم اىل عدد من النقاط . مت االنتهاء من بعض النقاط وأصبحت جاهزة لإلستعمال املبكر . سيتم حتديد تاريخ التفعيل اإللزامي عندما 

ينهي جملس معايري احملاسبة الدويل النقاط الضعيفة يف مشروع احملاسبة عن األدوات املالية .

ملخص عن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9)

ب - املعايري والتفسريات اجلديدة الصادرة وغري سارية املفعول :

 تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (32) "األدوات املالية " تتطلب حماسبة الضرائب العائدة للتوزيعات حلاملي أدوات حقوق امللكية والعائدة 
لتكاليف العمليات على حقوق امللكية استناداً إىل معيار احملاسبة الدويل رقم (12) "ضرائب الدخل" .

 تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (39) تبادل املشتقات وحماسبة التحوط ( ساري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد 1 كانون الثاين 
. ( 2014

 تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (32 ) "األدوات املالية – العرض "، ترتبط بدليل التطبيق حول تقاص األصول وااللتزامات املالية ( ساري 
املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد 1 كانون الثاين 2014 ) .

تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية رقم (10) ورقم (12) واملعيار احملاسيب الدويل رقم (27) (سارية املفعول للسنوات اليت تبدأ يف أو بعد 1 
كانون الثاين 2014 ).

 تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (36) "اخنفاض قيمة األصول" حول املبالغ املستردة لألصول غري املالية ( ساري املفعول للسنوات املالية اليت 
تبدأ يف أو بعد 1 كانون الثاين 2014 ) .

 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (13) "قياس القيمة العادلة" ، يؤسس إطار وحيد لقياس القيمة العادلة ويتطلب إفصاحات حول قياس القيمة العادلة . 
ينطبق املعيار الدويل للتقاير املالية رقم (13) على البنود املالية وغري املالية اليت تتطلب أو تسمح معايري التقارير املالية الدولية األخرى قياس واالفصاح عن 

القيمة العادلة ، باستثناء حاالت حمددة .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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أسس إعداد القوائم املالية والسياسات احملاسبية اهلامة:3

أسس إعداد القوائم املالية:3.1

-

أعدت القوائم املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية.-
إن اللرية السورية هي العملة التشغيلية للمؤسسة وهي عملة عرض القوائم املالية وهي عملة االقتصاد .-

أعدت البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ومعايري احملاسبة الدولية وتفسرياا ووفقاً للقوانني احمللية النافذة و تعليمات و قرارات جملس النقد 
و التسليف ، كما أن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية تتفق مع تلك السياسات اليت مت على أساسها إعداد البيانات املالية للسنة املنتهية 

يف 31 كانون األول 2012 .

االلتزامات املالية 
يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) متطلبات لقياس وتصنيف االلتزامات املالية . إن أهم تغيري يف تصنيف وقياس االلتزامات املالية يتعلق 

مبحاسبة التغيري يف القيمة العادلة لاللتزام مايل (حمدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر ) واملنسوب إىل التغيريات يف خماطر ائتمان ذلك املطلوب .

بالنسبة لاللتزامات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر ، ينبغي عرض مبلغ التغري يف القيمة العادلة املنسوب إىل التغريات يف خماطر 
االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر مامل تؤدي هذه املعاملة إىل إجياد أو زيادة سوء املطابقة احملاسبية يف األرباح أو اخلسائر . اليتم الحقاً إعادة تصنيف 
التغريات يف القيمة العادلة املنسوبة إىل خماطر ائتمان االلتزام املايل إىل بيان الدخل . ووفقاً للمعيار احملاسيب الدويل رقم (39) ، كان يتم سابقاً االعتراف 

بإمجايل مبلغ التغري يف القيمة العادلة لاللتزام احملدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر يف بيان الدخل .

بإمكان املؤسسة عند االعتراف املبدئي أن حتدد أداة دين تنطبق عليها شروط الكلفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر إذا كان القيام 
بذلك يزيل أو يقلل بشكل كبري من حاالت عدم التطابق احملاسيب . ختضع أدوات الدين اليت يتم قياسها الحقاً بالكلفة املطفأة ، الختبار التدين يف القيمة .

يتم تصنيف وقياس أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر باستثناء تلك األصول احملتفظ ا للمتاجرة وتلك االستثمارت 
احملددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء أنصبة األرباح اليت يتم قيدها يف بيان الدخل وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقم (18)" 

اإليراد "يتم قيدها يف الدخل الشامل اآلخر واليتم إعادة تصنيفها  الحقاً إىل بيان الدخل .

بالنسبة ألدوات الدين غري احملددة بالقيمة العادلة  ينبغي إعادة تصنيفها من القيمة العادلة  إىل الكلفة املطفأة أو العكس من خالل األرباح واخلسائر عندما 
تغري املؤسسة منوذج أعماهلا بالنسبة ألصوهلا املالية حبيث اليعود متوافقاً مع أساس التصنيف السابق . يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) عدم 

فصل املشتقات املدجمة يف العقود عندما يكون املضيف أصالً مالياً ضمن نطاق هذا املعيار . عوضاً عن ذلك ، ينبغي حتديد أسس القياس إما بالكلفة 
املطفأة أو بالقيمة العادلة على جممل العقد املختلط .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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السياسات احملاسبية اهلامة:3.2

العمالت األجنبية :3.2.1

االعتراف و إلغاء االعتراف باألصول وااللتزامات املالية :3.2.2

إن العمليات اراة بعمالت غري عملة إعداد التقارير املالية (عمالت أجنبية ) يتم تسجيلها على أساس أسعار القطع السائدة بتواريخ العمليات .
بتاريخ كل بيان وضع مايل يتم إعادة حتويل البنود املالية بالعمالت األجنبية على أساس أسعار القطع السائدة بتاريخ بيان الوضع املايل . إن البنود غري 

املالية بالعمالت األجنبية املسجلة على أساس القيمة العادلة يعاد حتويلها على أساس أسعار القطع السائدة يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة . إن 
البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على أساس الكلفة التارخيية بعملة أجنبية ال يعاد حتويلها .

تقيد فروقات القطع يف األرباح واخلسائر يف الفترة اليت نشأت فيها ، باستثناء فروقات القطع على العمليات املنفذة بقصد التحوط ملخاطر حمددة بعمالت 
أجنبية و فروقات القطع على بنود مالية متثل أرصدة مدينة مطلوبة أو دائنة متوجبة إىل نشاط أجنيب من غري املقرر أو املتوقع تسديدها يتم تسجيلها يف 

الدخل الشامل اآلخر و إظهارها يف حساب فروقات حتويل عمالت أجنبية ضمن حقوق املسامهني ومن مث تقيد يف األرباح واخلسائر .

يتم االعتراف املبدئي بالقروض والتسليفات والودائع وسندات الدين الصادرة بالتاريخ الذي نشأت فيه . ويتم االعتراف املبدئي جبميع األصول 
وااللتزامات املالية األخرى يف التاريخ الذي تصبح فيه املؤسسة فريقاً يف الشروط التعاقدية لألداة .

يتم القياس املبدئي لألصول وااللتزامات املالية بالقيمة العادلة . إن تكاليف إجراء العملية املرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار األصول و االلتزامات املالية 
(باستثناء األصول وااللتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ) يتم إضافتها أو ترتيلها من القيمة العادلة لألصول وااللتزمات املالية ، 
حسبما ينطبق ، عند االعتراف املبدئي  . أما تكاليف إجراء العملية املرتبطة  مباشرة باقتناء األصول أو االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

أو اخلسائر فيتم االعتراف ا فوراً يف األرباح أو اخلسائر.
يتم إلغاء االعتراف من قبل املؤسسة بأصل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األصل ، أو عندما حتول األصل املايل يف عملية 

تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية األصل املايل إىل منشأة أخرى . إذا مل حتول املؤسسة أو حيافظ على مجيع خماطر وعائدات ملكية األصل 
واستمر بالسيطرة على األصل املنقول ، جيب أن تعترف املؤسسة حبصته احملتفظ ا يف األصل وبااللتزامات املترتبة عنها يف املبالغ اليت قد يتم دفعها . إذا 

حافظت  املؤسسة بصورة مهمة  على مجيع خماطر وعائدات ملكية األصل املنقول ، جيب أن تستمر املؤسسة باالعتراف باألصل املايل وكذلك االعتراف 
باالقتراضات الضامنة للعائدات املقبوضة .

عند إلغاء االعتراف بأصل مايل بالقيمة املطفأة ، يتم االعتراف بالفرق بني القيمة الدفترية لألصل وجمموع املقابل املقبوض وبرسم القبض ضمن األرباح 
أو اخلسائر .

ال يتم إلغاء االعتراف بسندات الدين املستبدلة بسندات دين ذات استحقاقات أطول وخماطر مماثلة واملصدرة من املصدر عينه حيث إا ال تفي بشروط 
إلغاء االعتراف . يتم تأجيل العالوات واحلسومات الناجتة عن عملية بدل السندات املذكورة وإطفاؤها كتعزيز للعائد على مدى الفترة املتبقية 

لالستحقاقات املـمددة .

يتم إلغاء االعتراف من قبل املؤسسة بالتزامات مالية فقط عند اإلعفاء من أو إلغاء أو انتهاء أجل االلتزامات اخلاصة ا .
يتم االعتراف بالفرق بني القيمة الدفترية لاللتزام املايل الذي مت إلغاء االعتراف به واملقابل املدفوع وبرسم الدفع ، مبا يف ذلك األصول غري النقدية املنقولة 

أو االلتزامات املتكبدة ضمن األرباح أو اخلسائر .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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3.2.3

االلتزامات املالية :

-
-

-

تقاص األصول وااللتزامات املالية :3.2.4

تدين قيمة األصول املالية :3.2.5

كان االلتزام املايل ميثل جزء من جمموعة أصول مالية أو التزامات مالية أو االثنني معاً واليت يتم إدارا وتقيـيم أداؤها على أساس القيمة العادلة وفقاً 
الستراتيجية موثقة إلدارة املخاطر للمؤسسة أو استراتيجية استثمارية موثقة ، وتقدم املعلومات حول اموعة داخلياً وفق ذلك األساس ، أو

كان االلتزام املايل ميثل جزء من عقد حيتوي على مشتق مدمج أو أكثر ، وكان العقد املختلط بكامله حمدداً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 
مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) .

تقاص األصول وااللتزمات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل بالصايف فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما تنوي املؤسسة اما القيام 
بالتسوية على أساس صايف القيمة و اما أن حيقق األصول ويسدد االلتزامات بشكل متزامن .

يف تاريخ كل بيان وضع مايل يتم تقيـيم األصول املالية ، ماعدا تلك اليت هي على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ، لناحية وجود 
مؤشرات تدين يف قيمتها . يكون هنالك تدين يف قيمة األصول املالية عند وجود دليل حسي ، نتيجة حصول حدث أو أكثر بعد إجراء القيد األويل 

لألصول ، إن التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت .
تشتمل األدلة املوضوعية على أن أصالً مالياً أو جمموعة أصول مالية اخنفضت قيمتها ، على الصعوبات املالية اليت ميكن أن تواجه اجلهة املقترضة أو 

املصدرة ، خماطر السيولة و املخاطر التشغيلية ، إضافة إىل األخذ بعني االعتبار اجتاه ومستوى التدين يف أدوات مالية مماثلة .

االلتزامات املالية و أدوات حقوق امللكية :

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق امللكية اليت تصدرها املؤسسة كالتزامات مالية أو حقوق ملكية بناء على جوهر االتفاقيات التعاقدية والتعريف لاللتزام 
املايل وألداة حقوق امللكية .

أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت احلصة املتبقية يف أصول املنشأة بعد خصم مجيع التزاماا . يتم االعتراف بأدوات حقوق امللكية الصادرة عن 
املؤسسة بقيمة العائدات املقبوضة صايف من تكاليف اإلصدار املباشرة .

إذا أعادت املؤسسة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة به ، فيتم االعتراف ا واقتطاعها من حقوق امللكية . ال يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة يف 
األرباح أو اخلسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملؤسسة .

كان مثل هذا االعتراف يلغي أو خيفف بشكل جوهري تضارب القياس واالعتراف الذي قد ينتج ، أو

التصنيف كدين أو حقوق ملكية :

عند النظر بوجود دليل على تدين قيمة األصول املسجلة بالكلفة املطفأة ، تأخذ املؤسسة بعني اإلعتبار األصول بشكل منفرد وبشكل مجاعي .

يتم تصنيف األجزاء املكونة لألدوات املركبة (سندات قابلة للتحويل )الصادرة عن املؤسسة بشكل منفصل كالتزامات مالية أو أداة حق ملكية وفقاً 
جلوهر االتفاقيات التعاقدية وتعريف االلتزام املايل و أداة حقوق امللكية . إن خيار التحويل الذي سيتم تسديده مبوجب تبادل مبلغ نقدي ثابت أو أصل 

مايل آخر مقابل عدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملؤسسة هو مبثابة أداة حق ملكية .

االلتزامات املالية اليت ال حيتفظ ا بغرض املتاجرة وال يتم حتديدها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ، يتم قياسها الحقاً بالكلفة املطفأة 
باستعمال طريقة الفائدة الفعلية .

يتم حتديد االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر عندما حيتفظ بااللتزام املايل بغرض املتاجرة أو يتم حتديده بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو اخلسائر .

إن االلتزام املايل غري احملتفظ به بغرض املتاجرة قد حيدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر عند االعتراف األويل إذا :

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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األصول الثابتة املادية :3.2.6

معدالت االستهالكسنوات
%6.615األثاث و التجهيزات

%520األدوات املكتبية و احلواسب
%520املركبات

%520التحسينات على املأجور

األصول غري املادية :3.2.7

النقد وأرصدة لدى املصارف: 3.2.8

ضريبة الدخل:3.2.9

يتم اطفاء األصول غري امللموسة، بإستثناء الشهرة، باستعمال طريقة القسط الثابت و بنسبة %20 و هي ختضع إلختبار التدين يف قيمتها .

تظهر األصول الثابتة بالتكلفة بعد تنـزيل اإلستهالك املتراكم عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع 
هلا، مت حتديد العمر اإلنتاجي جلميع املمتلكات واملعدات على الشكل التايل :

هو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ( استحقاقها األصلي ثالثة أشهر فأقل ) وتتضمن النقد واألرصدة لدى املصارف 
واملؤسسات املصرفية ، وتنـزل ودائع املصارف واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ( استحقاقها األصلي ثالثة أشهر فأقل ) 

واألرصدة املقيدة بالسحب .

قامت املؤسسة بتطبيق معيار احملاسبة الدويل رقم (12) "ضرائب الدخل" وتعديالته حيث يقتضي املعيار بوصف املعاجلة احملاسبية لضرائب الدخل ، 
واملسألة األساسية يف ذلك هي حتديد كيفية احملاسبة عن التبعات اجلارية واملستقبلية للضريبة.

ختضع أرباح املؤسسة لضريبة دخل األرباح احلقيقة مبعدل وحيد قدره %25 مخس وعشرون باملائة من األرباح الصافية عمالً بأحكام القانون 28 
تاريخ 16 نيسان 2001 .

إن خسائر تدين قيمة األصول املسجلة على أساس الكلفة املطفأة حتدد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفترية لألصول املالية والقيمة االستردادية املقدرة . 
تقيد اخلسائر يف األرباح أواخلسائر . إذا حصل اخنفاض يف خسارة تدين القيمة يف فترة الحقة ، يتم عكس خسارة تدين القيمة املقيدة سابقاً من خالل 

األرباح أو اخلسائر ضمن حدود أن القيمة الدفترية لألصل املايل بتاريخ عكس خسارة تدين القيمة التزيد عما كان ميكن أن تبلغه الكلفة املطفأة فيما لو 
مل يتم قيد خسارة تدين القيمة .

بالنسبة إىل أدوات حقوق امللكية يعترب االخنفاض الكبري يف القيمة العادلة إىل مادون تكلفتها أو االخنفاض الذي يستغرق وقتا طويالً دليالً موضوعياً على 
اخنفاض القيمة .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

قروض و تسليفات:3.2.10

 تعويضات اية اخلدمة للموظفني:3.2.11

املؤونات:3.2.12

حصة السهم من األرباح:3.2.13

يتطلب اهتماماً خاصاًاألرصدة املتأخرة من يوم إىل 30 يوم                       5%
دون املستوى املقبولاألرصدة املتأخرة  من 31 إىل 60 يوم                     20%
مشكوك يف حتصيلهاألرصدة املتأخرة  من 61 يوم إىل 90 يوم                50%

إن خسارة تدين القيمة احملددة بالنسبة خلسائر الديون حتدد عن طريق تقييم كل حالة على حدة هذه الطريقة تطبق على القروض و التسليفات املصنفة و 
إن العوامل اليت تؤخذ باإلعتبار عند تقدير املؤونة خلسائر الديون تتضمن احلد األعلى لالئتمان املتوفر للفريق اآلخر، مقدرة الفريق اآلخر على إنتاج 

تدفقات نقدية كافية لتسديد التسليفات املمنوحة له، و قيمة الضمانة و إمكانية متلك أصول استيفاء للدين. إن مؤونات خسائر الديون بشأن القروض 
املقيمة مجاعياً يتم حتديدها بناء على اخلسائر اليت تعرضت هلا حمافظ قروض ذات صفات مشاة ، هذا ومل يتم احتساب أية مؤونات إضافية ميكن أن 

تتعرض هلا حمفظة القروض .

رديءاألرصدة املتاخرة من 91 يوم اىل 120 يوم               100%  

إن املؤسسة الوطنية مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية و تسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل املؤسسة. 
متثل هذه املسامهات إتفاق املؤسسة مع موظفيها حول تعويض اية اخلدمة و بالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات 

االجتماعية. ليس على املؤسسة أي التزامات أخرى جتاه موظفيها فيما يتعلق بتعويض اية اخلدمة.

تقوم املؤسسة بعرض حصة السهم من األرباح (اخلسائر) األساسية و املخفضة بالنسبة ألسهمها العادية . ويتم احتساب حصة السهم من األرباح 
(اخلسائر) األساسية بتقسيم صايف الربح أو اخلسارة للفترة العائدة حلملة االسهم العادية للمؤسسة على املعدل املوزون لعدد األسهم العادية املتداولة 

خالل الفترة .

يتم قيد املؤونات إذا ترتب على املؤسسة نتيجة حدث سابق أي موجب قانوين أو استنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق ، وإنه من احملتمل أن يتوجب 
إجراء تدفق منافع اقتصادية إىل اخلارج لتسديد املوجب يتم حتديد املؤونات عن طريق حسم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بإستعمال نسبة قبل 

الضريبة اليت تعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد و املخاطر احملددة لاللتزام ، حسبما ينطبق.

عادياألرصدة غري املتأخرة                                         2%

القروض و التسليفات هي أصول مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ، غري االستثمارات يف أوراق مالية، و غري حمتفظ ا للمتاجرة تقيد 
القروض و التسليفات على أساس الكلفة املطفأة بعد تنـزيل الفائدة غري احملققة و بعد مؤونة تدين قيمة الديون . تسجل الديون الرديئة و املشكوك 

بتحصيلها وفقاً لألساس النقدي و ذلك لوجود شكوك و احتمال بعدم حتصيل قيمتها األصلية أو عائداا.
تقييم اإلدارة بطريقة مستمرة، مدى مالئمة مؤونة خسائر القروض بناء على اخلربات السابقة، و األوضاع االقتصادية السائدة و الشروط املالية للعمالء  

و أداء القروض الفردية و اجلماعية يف إطار اتفاقات القروض.
مت تكوين مؤونات خسائر القروض كما يف 31 كانون األول 2013 ووفقاً لقرار جملس النقد و التسليف رقم 589/ م ن / ب 4 تاريخ 22 تشرين 

الثاين 2009 :
التصنيفنوع األرصدة                                                 املؤونة

يتم شطب األرصدة املتاخرة أكثر من 120 يوم عمالً بالبند التاسع من املادة احلادية عشراملتعلقة بتصنيف الديون وتكوين خمصصات الديون الصغرية 
بالقرار رقم (589 / م ن / ب4 ) .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

املنح احلكومية:3.2.14

االعتراف بااليرادات واألعباء :3.2.15

نقد يف الصندوق4

كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)(مدققة)

964,9333,886,280النقد يف الصندوق - ل.س
964,9333,886,280

أرصدة لدى املصارف 5

كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)(مدققة)

76,450,90071,351,410حسابات جارية لدى املصارف احمللية *
20,000,000-
96,450,90071,351,410

يتكون هذا البند من صناديق املؤسسة املوزعة لدى املركز الرئيسي وفروعها يف دمشق (الزاهرة) والالذقية وجبلة .

ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فترة 3 أشهر أو أقل )

تقيد إيرادات و أعباء الفوائد على أساس االستحقاق، مع األخذ باحلسبان رصيد األصل و النسبة املطبقة عليه، بإستثناء القروض و التسليفات املصنفة 
دون العادية و املشكوك بتحصيلها اليت يتم االعتراف بعائداا فقط عند حتقق استردادها، كما تتضمن ايرادات و أعباء الفوائد إطفاء احلسومات و 

العالوات . إن ايرادات و أعباء الرسوم و العموالت اليت تشكل جزءاً أساسياً من نسبة الفائدة الفعلية على األصول املالية أو االلتزامات املالية ( مثل 
العموالت على القروض ) يتم إدراجها ضمن ايرادات و أعباء الفوائد ويتم تقييدها مباشرة عند تنفيذ اخلدمات املعنية.

هي مساعدات حكومية على شكل نقل موارد للمشروع مقابل التزام سابق أو مستقبلي بشروط حمددة متعلقة بنشاطات التشغيل لدى املؤسسة و يقصد 
باحلكومية يف معرض تطبيق هذه السياسة احلكومة والوكالت احلكومية و اهليئات املشاة سواء أكانت حملية أو وطنية أو دولية.

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

*

إيداعات لدى املصارف 6

كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013
( مدققة)(مدققة)

140,000,000127,775,000ودائع ألجل ( استحقاقها األصلي أكثر من 3 أشهر )
140,000,000127,775,000

صايف التسهيالت االئتمانية لألفراد 7

كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)(مدققة)

87,625,68436,923,066تسهيالت ائتمانية
(1,258,188)(2,059,153)خمصص تدين التسيهالت االئتمانية 

1,222,921513,447فوائد مستحقة غري مقبوضة
(50,280)(32,748)فوائد معلقة *

86,756,70436,128,045صايف القيمة الدفترية

تتوزع أرصدة الودائع لدى املصارف لعام 2013 على ثالثة مصارف حملية اثنان منها خاص والثالث مملوك للحكومة السورية ، إن أرصدة الودائع 
لدى املصارف بعد تنـزيل الودائع اليت استحقاقها األصلي خالل فترة 3 أشهر أو أقل بلغت قيمتها /140,000,000/ ل.س هي أرصدة منتجة 
للفوائد وتتراوح معدالت الفائدة على هذه الودائع ما بني %7 و%11 . وقد بلغت الفوائد على كافة إيداعات املؤسسة مببلغ /13,580,416/ 

ل.س سجلت يف قائمة الدخل للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2013.

 تتركز احلسابات لدى املصارف لدى مصرفني من املصارف اخلاصة العاملة يف اجلمهورية العربية السورية منها مبلغ /71,753,708 / ل.س 
مودعة بالدوالر األمريكي من قبل أحد املاحنني وذلك على سبيل اهلبة ومت تقييمها وفق نشرة وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل اللرية 

السورية اخلاصة باملصارف والصادرة من قبل مصرف سورية املركزي بتاريخ 31 كانون األول 2013 حيث بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي  
143.51 ل.س   .

وقد مت تقييد هذا املبلغ بناء على قرار جملس إدارة املؤسسة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 8/ ايلول /2013 وذلك لرد اهلبة للجهة املتربعة حسب القوانني 
واالنظمة النافذة  .

كما بلغت أرصدة الودائع لدى املصارف لعام 2012 مبلغاً وقدره 127,775,000 ل.س هي أرصدة منتجة للفوائد وتتراوح معدالت الفائدة 
على هذه الودائع ما بني 7% و 11% وتتوزع على اثنني من املصارف احمللية احدمها خاص واآلخر مملوك للحكومة السورية وقد بلغت الفوائد على 
هذه اإليداعات مبلغ وقدره / 16,008,638/ ل.س سجلت يف بيان الدخل للفترة املمتدة من 4 كانون األول 2011 تاريخ التأسيس ولغاية 31 

كانون األول 2012.

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013فوائد معلقة*
(مدققة)

404,678115,766رصيد الفوائد املعلقة خالل الفترة
(40,883)(111,845)ينـزل مستردات من الفوائد املعلقة خالل الفترة
(24,603)(260,086)ينـزل الفوائد املعلقة اليت مت شطبها خالل الفترة

32,74850,280

تتوزع التسهيالت االئتمانية حبسب نوع القرض كما يلي :

القيمة النسبة
ل.س%

الديون املنتجة (عادي باإلضافة إىل ما يتطلب اهتماماً خاصاً ):
99.286,905,776قروض األفراد 

99.286,905,776
الديون غري املنتجة (متأخرة):

0.8719,908قروض األفراد 
0.8719,908
10087,625,684

تتوزع التسهيالت االئتمانية حبسب الفئات واملراكز كما يلي :

االمجايلالنسبةديون غري منتجةالنسبةديون منتجةاملركز
%%

              32,487,157         31                   222,981 37.1  32,264,176 الزاهرة

              48,197,967         69                   496,927 54.9  47,701,040 الالذقية

                6,940,560       -                           -      8    6,940,560 جبلة

             87,625,684      100                  719,908  86,905,776100االمجايل

كما يف 31 كانون األول 2013

(مدققة)

تشكل اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءًا من ھذه البیانات وتقرأ معھا
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

تتوزع التسهيالت االئتمانية حسب التصنيف مع مراعاة نوع القرض كما يلي  :

اموعجمموعاتأفراد 
ل.سل.سل.س

85,223,607-85,223,607
1,682,169-1,682,169

388,481-388,481
277,101-277,101

54,326-54,326
87,625,684-87,625,684

يتوزع خمصص تدين التسهيالت االئتمانية حسب التصنيف مع مراعاة نوع القرض كما يلي :

اموع النسبةفردي
ل.س%ل.س

1,704,47282.781,704,472
84,1084.0884,108
77,6963.7777,696

138,5516.73138,551
54,3262.6454,326

2,059,1531002,059,153
تتوزع التسهيالت االئتمانية وفقاً لالستحقاقات كمايلي   :

اموع النسبةفردي
ل.س%ل.س

10,855,47412.3910,855,474
29,228,57733.3629,228,577
23,874,69027.2523,874,690
16,566,71618.9116,566,716

6,172,8027.046,172,802
927,4241.06927,424

87,625,68410087,625,684
أكثر من سنة
 9-12 شهر

عادي 
يتطلب اهتماماً خاصاً 
دون املستوى املقبول 
مشكوك يف حتصيله 

رديء

االستحقاقات

أقل من شهر
1-3 أشهر
3-6 أشهر
6-9 أشهر

كما يف 31 كانون األول 2013

يتطلب اهتماماً خاصاً 
دون املستوى املقبول 
مشكوك يف حتصيله 

رديء

كما يف 31 كانون األول 2013
التصنيف

عادي 

كما يف 31 كانون األول 2013
التصنيف

تشكل اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءًا من ھذه البیانات وتقرأ معھا
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

تتوزع التسهيالت االئتمانية وفقاً للشرائح  كمايلي  :

اموع النسبةفردي
ل.س%ل.س

4,157,9944.754,157,994
22,387,69825.5522,387,698
39,210,66344.7539,210,663
16,832,66019.2116,832,660
5,036,6695.755,036,669
87,625,68410087,625,684

يتوزع خمصص تدين التسهيالت االئتمانية حسب الشرائح املعتمدة كمايلي   :

اموع النسبة
ل.س%

82.781,704,472
4.0884,108
3.7777,696
6.73138,551
2.6454,326
1002,059,153

حركة خمصص تدين التسهيالت االئتمانية كانت كما يلي :
للفترة املنتهية يف 31 كانون 

األول 2013
( مدققة )

1,258,188الرصيد يف أول الفترة 1 كانون الثاين 2013
3,394,895إضافات - أعباء الفترة 

(2,861,810)ديون مشطوبة
267,880

2,059,153الرصيد كما يف آخر الفترة 31 كانون األول 2013

الديون اجليدة غري املتأخرة 
املتأخرون من 1 إىل 30 يوم

املتأخرون من 31 يوم إىل 60 يوم 
املتأخرون من 61 إىل 90 يوم 

املتأخرون أكثر من 90 يوم
اموع

استردادات من ديون مشطوبة

الديون

كما يف 31 كانون األول 2013
االستحقاقات

بني 1 - 25,000
بني 25,000 -50,000

بني 100,000-50,000
بني 150,000-100,000

أكثر من 150,000
اموع 

كما يف 31 كانون األول 2013

تشكل اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءًا من ھذه البیانات وتقرأ معھا
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

تتوزع التسهيالت االئتمانية وفقاً لنوع القرض كما يلي :

القيمةالنسبة من القيمةعدد القروض القائمةالقطاع
ل.س%ل.س

          1,05572.0563,138,121جتاري
            611.401,225,686اسكان

          1,03326.0322,812,679استهالكي
               20.51449,199جتاري

2,15110087,625,684

قامت املؤسسة خالل الفترة مبنح 2,529 قرض مببلغ إمجايل قدره /145,180,000/  ل.س .

اموع

قروض متناهية الصغر
قروض اكساء وترميم

قروض استهالكية
قروض وطين

نوع القرض 

قامت املؤسسة بتشكيل خمصص تدين للتسهيالت االئتمانية على أساس احملفظة مببلغ /2,059,153/ ل.س كما يف 31 كانون األول 2013  
حبسب الضوابط االحترازية الصادرة عن مصرف سورية املركزي ( قرار جملس النقد والتسليف رقم 589 / م ن/ ب 4  تاريخ 22 تشرين الثاين 
2009 ) ولقد مت شطب 118 قرض بسبب تعثر الزبائن يف السداد وذلك لعدم قدرم على تسديد أقساط القروض لتعثر مشاريعهم أو لفقدام 

مصادر الدخل وخصوصاً يف األماكن غري اآلمنة. 117 من هذه القروض شكلت مبلغ/ 2,861,810/ ل.س واملتبقي قرض واحد بقيمة 
/6,476/ ل.س مت شطبه مباشرة لعدم تشكيل خمصص له .

كما يف 31 كانون األول 2013

تقوم املؤسسة مبتابعة مستمرة جلميع الزبائن املتعثرين  وخصوصاً من أمكن التواصل معهم أو أصبحت مناطق تواجدهم أكثر أمناً وفقاً إلجراءات 
متابعة القروض  امللحقة بسياسة االئتمان من قبل موظفي اإلقراض وحمامي املؤسسة وذلك لتحصيل هذه الديون واسترداد مبالغها. حيث متكنت من 

حتصيل جزءا من تلك الديون املعدومة .

تشكل اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءًا من ھذه البیانات وتقرأ معھا
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

تتوزع التسهيالت االئتمانية حبسب نوع القرض كما يلي   :

القيمة النسبة
ل.س%

الديون املنتجة (عادي باإلضافة إىل ما يتطلب اهتماماً خاصاً ):
96.7735,729,824قروض األفراد 

96.7735,729,824
الديون غري املنتجة (متأخرة):

3.231,193,242قروض األفراد 
3.231,193,242
10036,923,066

تتوزع التسهيالت االئتمانية حسب التصنيف مع مراعاة نوع القرض كما يلي  :

اموعجمموعاتأفراد 
ل.سل.سل.س

34,463,377-34,463,377
1,266,447-1,266,447

615,651-615,651
390,246-390,246
187,345-187,345

36,923,066-36,923,066

يتوزع خمصص تدين التسهيالت االئتمانية حسب التصنيف مع مراعاة نوع القرض كما يلي :

اموع النسبةفردي
ل.س%ل.س

689,26854.78689,268
63,3225.0363,322

123,1309.79123,130
195,12315.51195,123
187,34514.89187,345

1,258,1881001,258,188

يتطلب اهتماماً خاصاً 
دون املستوى املقبول 
مشكوك يف حتصيله 

رديء

دون املستوى املقبول 
مشكوك يف حتصيله 

رديء

كما يف 31 كانون األول 2012
التصنيف

عادي 

كما يف 31 كانون األول 2012

كما يف 31 كانون األول 2012
التصنيف

عادي 
يتطلب اهتماماً خاصاً 

تشكل اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءًا من ھذه البیانات وتقرأ معھا
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

تتوزع التسهيالت االئتمانية وفقاً لالستحقاقات كمايلي   :

اموع النسبةفردي
ل.س%ل.س

5,009,97613.575,009,976
13,459,06336.4513,459,063
10,786,19129.2110,786,191

6,651,30218.016,651,302
892,4172.42892,417
124,1170.34124,117

36,923,06610036,923,066

تتوزع التسهيالت االئتمانية وفقاً للشرائح كمايلي  :

اموع النسبةفردي
ل.س%ل.س

793,7882.15793,788
13,747,86837.2313,747,868
21,065,96657.0521,065,966

1,140,4443.091,140,444
175,0000.48175,000

36,923,06610036,923,066

يتوزع خمصص تدين التسهيالت االئتمانية حسب الشرائح املعتمدة كمايلي   :

اموع النسبة
ل.س%

54.78689,268
5.0363,322
9.79123,130

15.51195,123
14.89187,345

1001,258,188

الديون

الديون اجليدة غري املتأخرة 
املتأخرون من 1 إىل 30 يوم

املتأخرون من 31 يوم إىل 60 يوم 
املتأخرون من 61 إىل 90 يوم 

املتأخرون أكثر من 90 يوم
اموع

كما يف 31 كانون األول 2012

كما يف 31 كانون األول 2012
االستحقاقات

بني 1 - 25,000
بني 25,000 -50,000

بني 100,000-50,000
بني 150,000-100,000

أكثر من 150,000
اموع 

أكثر من سنة

أقل من شهر
1-3 أشهر
3-6 أشهر
6-9 أشهر

 9-12 شهر

كما يف 31 كانون األول 2012
االستحقاقات

تشكل اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءًا من ھذه البیانات وتقرأ معھا
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

حركة خمصص تدين التسهيالت االئتمانية كانت كما يلي :

للفترة املنتهية يف 31 كانون 
األول 2012

(مدققة )

-الرصيد يف أول الفترة 
1,466,245إضافات - أعباء الفترة 

(212,157)ديون مشطوبة
4,100استردادات من ديون مشطوبة
1,258,188الرصيد كمايف آخر الفترة

تتوزع التسهيالت االئتمانية وفقاً للنشاطات كما يلي :

اموع النسبةفردي
ل.س%ل.س

---
36,923,066 100 36,923,066 

---
---
---

36,923,066100 36,923,066 

قامت املؤسسة خالل الفترة مبنح 937 قرض مببلغ إمجايل قدره /50,227,000/  ل.س .

اموع

القطاع الزراعي 
القطاع التجاري 
القطاع الصناعي

القطاع اخلدمي وأخرى
اإلسكان

النشاط 

قامت املؤسسة بتشكيل خمصص تدين للتسهيالت االئتمانية على أساس احملفظة مببلغ /1,258,188/  ل.س كما يف 31 كانون األول 2012  
حبسب الضوابط االحترازية الصادرة عن مصرف سورية املركزي ( قرار جملس النقد والتسليف رقم 589 /م ن/ ب4 تاريخ 22 تشرين الثاين 

2009 ) .ولقد مت شطب 9 قروض بسبب تعثر الزبائن يف السداد وذلك لعدم قدرم على تسديد أقساط القروض لتعثر مشاريعهم أو لفقدام 
مصادر الدخل وخصوصاً يف األماكن غري اآلمنة ، ستة من هذه القروض شكلت مبلغ /212,157/ لرية سورية واملتبقي ثالثة قروض 

بقيمة/125,391/ لرية سورية مت شطبها مباشرة لعدم تشكيل خمصص هلا .

كما يف 31 كانون األول 2012

تشكل اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءًا من ھذه البیانات وتقرأ معھا
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

ذمم مدينة أخرى8

كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)(مدققة)

5,479,9296,411,184مصاريف مدفوعة مقدماً *
6,173,8907,154,304فوائد مستحقة عن ودائع لدى املصارف 

318,380680,924ذمم مدينة خمتلفة **
11,972,20014,246,412

 يتكون بند املصاريف املدفوعة مقدماً مما يلي :*

كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)(مدققة)

5,000,7656,231,660إجيار مدفوع مقدماً
164,126144,851تأمني مدفوع مقدماً

315,03934,673مصاريف أخرى مدفوعة مقدماً
5,479,9296,411,184

يتكون بند االجيار املدفوع مقدماً مما يلي :

الدفعة الشهريةقيمة اإلجيارفترة التعاقداملركز

                    145,000  8,700,000  21/7/2011  لغاية  20/7/2016 الزاهرة

                      90,000  14/1/20131,080,000 لغاية 14/1/2014الالذقية

                      61,250     19/4/2013735,000 لغاية 18/4/2014املكتب الرئيسي

                      75,000     1/5/2013900,000 لغاية 30/4/2014جبلة

 اجار سيارة

**

الرصيد كما يف 31 كانون األول 2013

تتألف ذمم املدينة املختلفة من سلف املوظفني وذمم مدينة اخرى .

االمجايل

4,446,660                       

45,000                            

183,750                          

300,000                          

25,355                            

5,000,765

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

أصول ثابتة مادية (صايف)9

ل.سل.سل.سل.سل.س
التكلفة التارخيية

 12,607,991 5,949,844- 3,514,9323,143,215الرصيد كما يف 1 كانون الثاين 2013
 4,075,2018,320,551- 3,239,5501,005,800اإلضافات 

 20,928,542 10,025,045- 4,149,015 6,754,482الرصيد كما يف 31 كانون األول 2013

االستهالكات
(2,093,750)(1,033,117)-(571,844)(488,789)الرصيد كما يف 1 كانون الثاين 2013

(2,834,954)(1,393,728)-(717,331)(723,895)اإلضافات، أعباء السنة
(4,928,704)(2,426,845)-(1,289,175)(1,212,684)الرصيد كما يف 31 كانون األول 2013

 15,999,838 7,598,200- 2,859,840 5,541,798صايف القيمة الدفترية كما يف 31 كانون األول 2013

 * ان املبالغ اليت مت اضافتها خالل العام لقاء التحسينات على املأجور والبالغة / 4,075,201 / ل.س ختص فرع جبلة 

كما يف 31 كانون األول 2013

اموعحتسينات على املأجور*سياراتأجهزة احلاسب اآليلمعدات وأجهزة وأثاث

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

ل.سل.سل.سل.سل.س
التكلفة التارخيية

-----الرصيد كما يف 4 كانون األول 2011
3,514,9323,198,715684,0005,949,84413,347,491اإلضافات 
(739,500)-(684,000)(55,500)-استبعادات*

5,949,84412,607,991-3,514,9323,143,215الرصيد كما يف 31 كانون األول 2012

االستهالكات
-----الرصيد كما يف 4 كانون األول 2011

(2,255,610)(1,033,117)(147,060)(586,644)(488,789)اإلضافات، أعباء السنة
161,860-14,800147,060-استبعادات*

(2,093,750)(1,033,117)-(571,844)(488,789)الرصيد كما يف 31 كانون األول 2012

4,916,72710,514,241-3,026,1432,571,371صايف القيمة الدفترية كما يف 31 كانون األول 2012

ل.س
739,500التكلفة التارخيية 

(161,860)االستهالك املتراكم
577,640

 * مت استبعاد سيارة املؤسسة املفقودة بتاريخ 27 حزيران 2012 باإلضافة إىل إحدى أجهزة احلاسب اآليل الذي فقد بتاريخ 31 /آب/ 2012 نتيجة للسرقة ، وبلغت صايف القيمة الدفترية  لألصول املستبعدة 
مبلغ / 577,640/ ل.س وهي موضحة كما يلي :

كما يف 31 كانون األول 2012

اموعحتسينات على املأجورسياراتأجهزة احلاسب اآليلمعدات وأجهزة وأثاث

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

أصول ثابتة غري مادية (صايف)10

كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)

التكلفة
2,150,000الرصيد كما يف 1 كانون الثاين 2013

430,000 إضافات
2,580,000الرصيد كما يف 31 كانون األول 2013

اإلطفاء املتراكم
(214,999)الرصيد كما يف 1 كانون الثاين 2013

(494,499) إضافات ، أعباء السنة
(709,498)الرصيد كما يف 31 كانون األول 2013

 صايف القيمة الدفترية
1,870,502كما يف 31 كانون األول 2013 

كما يف 31 كانون األول 2012
(مدققة) 

التكلفة
-الرصيد كما يف 4 كانون األول 2011

2,150,000 إضافات
2,150,000الرصيد كما يف 31 كانون األول 2012

اإلطفاء املتراكم
-الرصيد كما يف 4 كانون األول 2011

(214,999) إضافات ، أعباء السنة
(214,999)الرصيد كما يف 31 كانون األول 2012

 صايف القيمة الدفترية
1,935,001كما يف 31 كانون األول 2012

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

أصول ضريبية مؤجلة11

مت احتساب األصول الضريبية املؤجلة الناجتة عن خسارة السنة كمايلي: 

كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)

(16,619,753)صايف اخلسارة قبل الضريبية

تضاف النفقات املرفوضة ضريبياً: 
1,035,991خمصص الديون املنتجة

32,748 فوائد معلقة للديون غري املنتجة
6,476ديون معدومة

(15,544,538)اخلسارة الضريبية 
%25معدل الضريبية

3,886,134ضريبية دخل مؤجلة
-أصول ضريبية مؤجلة بداية السنة
3,886,134أصول ضريبية مؤجلة اية السنة

الوديعة امدة لدى املصرف املركزي12

كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)(مدققة)

18,250,00016,500,000وديعة جممدة - ل.س
18,250,00016,500,000

حبسب الفقرة أ من املادة /7/ من املرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 فإن املؤسسة ملزمة بإيداع %5 من رأمساهلا كوديعه جممدة بدون فائدة لدى 
املصرف املركزي ، وتتكون هذه الوديعة ممايلي :

نتيجة زيادة رأس مال املؤسسة مببلغ /35,000,000 / متت زيادة الوديعة امدة بقيمة / 1,750,000 / ل.س

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

ذمم دائنة 13

كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)(مدققة)

951,8001,416,859ضريبة الرواتب واألجور املستحقة
412,952478,133تأمينات اجتماعية مستحقة

-361,460اجيار فرع حلب
395,443197,613ذمم دائنة أخرى

2,121,6552,092,605

مصاريف مستحقة14

كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)(مدققة)

189,815248,129مياه وكهرباء مستحقة 
131,292131,950هاتف وفاكس و انترنت مستحقة

524,997-اجيارات مستحقة 
575,000420,835أجور تدقيق واستشارات مستحقة 

1,457,2401,489,974تعويضات ومكأفات ورواتب مستحقة
2,353,3472,815,885

التزامات أخرى15

كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)(مدققة)

306,90364,625فوائد غري مستحقة *
71,753,70814,057أرصدة دائنة أخرى**

72,060,61178,682

تتمثل بفوائد القروض املقبوضة مقدماً لكل من فرع الزاهرة والالذقية وجبلة واليت مل تستحق بعد .*

إن األرصدة الدائنة األخرى تعود حلصول املؤسسة على مبلغ اهلبة وقدره /500,000/ $ (بعد خصم النفقات البالغة 9 $ ) واليت اودعت لدى احدى املصارف 
اخلاصة وذلك من أجل دعم أعمال املؤسسة ومت تقييمها وفق نشرة وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل اللرية السورية اخلاصة باملصارف والصادرة من قبل 

مصرف سورية املركزي بتاريخ 31 كانون األول 2013 حيث بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي  143.51  ل.س ، ووفقاً لقرار جملس إدارة املؤسسة بتاريخ 
8/ايلول/ 2013 قرر جملس اإلدارة على رد هذه اهلبة للمتربع ليصار فيما بعد اىل منحها اىل احد املسامهني وهي األمانة السورية للتنمية ليتم إدخاهلا بصفة ائية يف 

كتلة رأس املال وزيادة حصة األمانة السورية للتنمية يف رأس مال املؤسسة وفقاً لإلجراءات القانونية .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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رأس املال املصرح به واملدفوع 16

قيمة رأس املال النسبة عدد األسهمقيمة رأس املال النسبة عدد األسهم
ل.س%ل.س%

2,600,00071.23260,000,0002,600,00078.79260,000,000مؤسسة األمانة السورية للتنمية

650,00017.8165,000,000500,00015.1550,000,000اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

400,00010.9640,000,000200,0006.0620,000,000

3,650,000100365,000,0003,300,000100330,000,000

االيرادات التشغيلية للمؤسسة 17

تتضمن االيرادات مايلي :

فوائد دائنة على القروض الفردية

عموالت على القروض الفردية
فوائد دائنة عن ودائع لدى مصارف

29,280,88619,245,507

للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)

12,801,370
2,899,100

13,580,416

للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2012
(مدققة)

2,180,139

16,008,328

1,057,040

ميثل هذا البند ايرادات الفوائد على القروض بنسبة %1.25 شهرياً وأجور إدارية %2 من قيمة القرض املمنوح ملرة واحدة  .

اهليئة العامة للتشغيل وتنمية املشروعات

وافقت اهليئة العامة غري العادية للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغري يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 17 كانون األول 2012 على زيادة رأس مال املؤسسة 
مببلغ /35,000,000/ ل.س ليصبح رأس مال املؤسسة بعد الزيادة مبلغ /365,000,000/ ل.س موزعة على/3,650,000/سهم ، و 

صدرت املوافقة النهائية بالقرار رقم 724 الصادر عن وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك بتاريخ 12 أيار 2013 .

كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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ايرادات أخرى18
للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2012للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

(مدققة)(مدققة)

-141,034فوائد وعموالت مستردة
415,722106,665ايرادات متنوعة

556,756106,665

نفقات املوظفني19

للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2012للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

(مدققة)(مدققة)

(25,376,241)(21,186,876)رواتب وأجور *
(4,589,126)(1,356,541)بدالت وعالوات ومنافع نقدية أخرى 

(3,338,174)(3,502,894)
(25,881,591)(33,468,261)

*

مصاريف إدارية وعمومية 20

للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2012للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2013 
(مدققة)(مدققة)

(3,933,117)(5,103,006)إجيار (1)
(1,622,700)(383,720)أتعاب قانونية 

(3,364,029)(2,859,402)دراسات واستشارات (2)
(340,567)(442,399)نفقات ورسوم حكومية (3)

(175,931)(165,963)ضيافة
(8,000)(81,103)وقود وحمروقات

(218,845)(223,985)صيانة
(272,650)(728,479)تأمني 

(669,704)(1,424,538)قرطاسية  
(808,422)(940,646)سفر واقامة وتنقالت

(532,780)(246,675)أخرى متنوعة
-(1,215,064)كهرباء وماء واتصاالت وانترنت

(13,814,980)(11,946,745)

تأمينات اجتماعية - حصة الشركة 

بلغ عدد موظفي املؤسسة ثالث وأربعون موظفاً وموظفة يف خمتلف أقسام املؤسسة .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2012للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2013يتوزع بند اإلجيار كمايلي :(1)

(مدققة)(مدققة)
 735,000 726,253إجيار املكتب الرئيسي

 1,740,000 1,740,000إجيار فرع دمشق -الزاهرة
 1,035,000 1,080,000إجيار فرع الالذقية 
 161,790 280,435إجيار فرع حلب

- 600,000إجيار جبلة
 261,327 676,318إجيار سيارة

5,103,006 3,933,117 

(2)         

(3)

مصاريف التأسيس21

للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2012للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)(مدققة)

(15,472,742)-رواتب وأجور وملحقاا
(1,298,337)-مصاريف إجيار

(1,715,595)-رسم الطابع ورسوم حكومية أخرى
(927,055)-مصاريف الصيانة 

(773,348)-أتعاب مهنية 
(593,636)-مصاريف سفر وتنقالت

(420,283)-مصاريف هاتف
(458,580)-كهرباء ومياه

(182,510)-مصاريف استهالك 
(588,488)-مصاريف خمتلفة

-(30,000)مصاريف تأسيس فرع حلب
(30,000)(22,430,574)

يتوزع بند نفقات ورسوم حكومية مابني تسجيل عقود املوظفني واملتعاقدين وطوابع ورسوم حكومية أخرى .

ميثل هذا البند جمموع املصاريف التأسيسية للمؤسسة ويتكون هذا البند ممايلي :

ميثل بند دراسات واستشارات مصاريف التدقيق واالستشارات الضريبية واملهنية واملالية ودرسات التسويق ، كما التشمل هذه املبالغ أية تعويضات أو 
أتعاب تقاضاها جملس اإلدارة عن الفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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قائمة التدفقات النقدية  ( التسهيالت االئتمانية )22

كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة)

36,128,045صايف القيمة الدفترية للتسهيالت االئتمانية كما يف 31 كانون األول 2012          ( إيضاح 7 )         
يطرح :

86,756,704
3,394,895

6,476ديون معدومة
(54,030,030)

قائمة التدفقات النقدية  ( رصيد النقدية )23

للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2013يتوزع رصيد النقدية بنهاية الفترة على الشكل التايل :
(مدققة)

964,933نقدية يف صناديق املؤسسة
96,450,900أرصدة لدى املصارف 

(71,753,708)
25,662,126رصيد النقدية بنهاية الفترة

حصة السهم األساسية و املخففة 24

للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2012للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

(مدققة)(مدققة)

(52,950,783)(12,733,619)صايف خسارة الفترة
3,461,5073,300,000املتوسط املرجح لعدد األسهم *

(16.05)(3.68)حصة السهم األساسية واملخففة

الزيادة يف التسهيالت االئتمانية

مت احتساب الزيادة يف التسهيالت االئتمانية على الشكل التايل :

ينـزل أرصدة مقيدة بالسحب

صايف القيمة الدفترية للتسهيالت االئتمانية كما يف 31 كانون األول 2013          ( إيضاح 7 )          
خمصص تدين التسهيالت االئتمانية للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2013         ( إيضاح 7 )

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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*

متوسط عدد األسهم املرجحةالفترة / يومعدد األسهم املكتتب ا

3,300,0003653,300,000عدد األسهم يف بداية السنة املالية

200,000225123,288أسهم الزيادة املكتتب ا كما يف 20 أيار 2013

150,0009338,219أسهم الزيادة املكتتب ا كما يف 29 أيلول 2013
3,650,000 3,461,507 

خسائر متراكمة25

 ل.س

التزامات طارئة26

اليوجد لدى املؤسسة أي دعاوى مقامة ضدها حىت تاريخ إصدار هذه البيانات املالية  .

27

-

-

خماطر السيولة-
املخاطر التشغيلية-
خماطر األعمال-

إدارة املخاطر  :

إن أنشطة املؤسسة حتتوي على عدد من املخاطر وهلذا فإن إدارة املخاطر بشكل فعال تعترب األساس يف احملافظة على متانة املؤسسة ورحبيتها .

إن عملية إدارة املخاطر تشمل التعرف ، القياس ، اإلدارة و الرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت من املمكن أن تؤثر بشكل سليب على أداء 
املؤسسة ومسعتها ، إضافة إىل  ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر .

تندرج خماطر املؤسسة حتت األنواع الرئيسية التالية :
خماطر االئتمان
خماطر السوق

(65,684,402)

مت احتساب املتوسط املرجح لعدد األسهم كمايلي :

خسائر عام 2013 
خسائر عام 2012

كما يف 31 كانون األول 2013

(12,733,619)
(52,950,783)

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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أ- خماطر االئتمان :

-
-

-
-
-

 رهن سيارة .
كفيل اجتماعي .

 رهن ذهب .

كما تتبع املؤسسة نظاماً خاصاً يف منح التسهيالت االئتمانية حبيث متر عملية منح القرض ألكثر من مستوى وتوزيع هذه التسهيالت من حيث العميل الواحد 
واملوقع اجلغرايف الختيار العمالء وتقييم موجودام واقتراح التسهيالت االئتمانية املناسبة وهذه العملية تعترب اخلطوة األوىل ملواجهة خماطر االئتمان .

 كفالة راتب موظف (قطاع حكومي أو خاص ).

خماطر االئتمان هي املخاطر اليت تنشأ يف حال ختلف املقترضني عن الوفاء بالتزامام نتيجة صعوبات مالية ، وتقوم املؤسسة مبراقبة هذه املخاطر من خالل 
متابعة خماطر اإلقراض وحصر العمليات والتقييم املستمر للوضع املايل للجهات املقترضة املعنية .

إن التركيز يف خماطر اإلقراض ينشأ عندما يكون عدد من اجلهات املقترضة مرتبط بعمليات ونشاطات متشاة أو يف مناطق جغرافية حمددة أو هلم نشاطات 
اقتصادية هلا ميزات متشاة قد تؤثر على إمكانيام للقيام بواجبام التعاقدية ، إن التركيز يف خماطر اإلقراض يدل على مدى تأثر أداء املؤسسة بالتطورات 

الالحقة يف قطاعات أو مناطق جغرافية معينة .

1- إدارة خماطر االئتمان

2- سياسات مواجهة أخطار االئتمان

تقوم املؤسسة بإدارة خماطر االئتمان من خالل تنويع وتوزيع نشاطاا اإلقراضية للتأكد من عدم وجود تركيز غري مربر مع أشخاص أو جمموعة أشخاص يف 
قطاعات اقتصادية أو مناطق معينة ،إضافة إىل حصول املؤسسة على ضمانات مناسبة من العمالء .

إن الضمانات األساسية يف منح أي قرض هي حسن اختيار العميل والتقييم الصحيح ملشروعه واالستعالم عنه وعن خلفيته املالية واالجتماعية بشكل كاف ، 
إال أنه ال بد من وجود ضمانات قانونية وذلك لتحصيل القرض يف حال تأخر العميل عن السداد .

جيب على العميل تقدمي واحد أو أكثر من هذه الضمانات التالية على أن تكون قيمة الضمانة مساوية لقيمة أصل القرض باإلضافة إىل قيمة الفوائد  :

 سند دين موثق لدى الكاتب بالعدل .

إن جملس اإلدارة هو املسؤول عن وضع السياسات اخلاصة بإدارة خماطر االئتمان للمؤسسة ، إن جلنة إدارة املخاطر  يف املكتب الرئيسي تقوم بالرقابة و احملافظة
على خماطر االئتمان ضمن احلدود اليت وضعها جملس اإلدارة ،كما يوجد يف كل فرع جلنة إقراض مسؤولة عن مراقبة خماطر االئتمان على مستوى الفرع 

،كما يقوم قسم التدقيق الداخلي مبراقبة عملية إدارة خمتلف املخاطر يف املؤسسة للتأكد من توافقها مع السياسات املوضوعة .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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كما يف 31 كانون األول 2012كما يف 31 كانون األول 2013
(مدققة )(مدققة )

237,415,833 203,012,690 
86,756,704 36,128,045 

ب- خماطر السوق :

خماطر أسعار الفائدة 

تقوم املؤسسة بإدارة هذه املخاطر من خالل متابعة تنسيق إعادة تسعري حسابات األصول وااللتزامات املنتجة للفوائد من خالل سياسة إدارة املخاطر اليت يتم 
مراجعتها دوريا من قبل إدارة املخاطر يف املؤسسة .

التعرضات ملخاطر االئتمان (بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى )

يتكون هذا البند  من مايلي :

بنود امليزانية
النقد واألرصدة واإليداعات لدى املصارف *

صايف التسهيالت االئتمانية

هي املخاطر اليت تؤثر على القيم العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة التغريات يف أسعار السوق كنسب الفوائد وأسعار الصرف 
األجنبية واألوراق املالية , ال تزال هذه املخاطر ضمن حدودها الدنيا لدى املؤسسة نظراً حملدودية األنشطة ذات العالقة .

إن املؤسسة معرضة ملخاطر مرتبطة بتأثري تغريات معدالت الفوائد على وضع املؤسسة املايل وتدفقاا النقدية ، وتنشأ خماطر معدالت الفوائد نتيجة عدم 
التوازن فيما بني األصول وااللتزامات اليت تستحق أو ختضع لتغيري يف معدالت الفائدة بتواريخ معينة .

*  يتضمن هذا البند منحة بقيمة /71,753,708/ وهي مقيدة ريثما يتم ردها للمتربع . 

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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من شهر حىت ثالثة دون الشهر
أشهر

من ثالثة  حىت ستة 
أشهر

من ستة أشهر إىل 
سنة

اموعبنود غري حساسةأكثر من سنتنيمن سنة إىل سنتني

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س ل.س
األصول :

964,933964,933نقد يف الصندوق
4,697,19271,753,70876,450,900أرصدة لدى املصارف
20,000,00090,000,00050,000,000160,000,000ودائع لدى املصارف

9,986,49429,228,57723,874,69022,739,519927,42486,756,704صايف التسهيالت االئتمانية لألفراد 
15,999,83815,999,838أصول ثابتة مادية (صايف)

1,870,5021,870,502أصول ثابتة غري مادية (صايف)
3,886,1343,886,134أصول ضريبية مؤجلة

11,972,20011,972,200ذمم مدينة أخرى
18,250,00018,250,000

 376,151,211 124,697,315 0 927,424 72,739,519 23,874,690 119,228,577 34,683,686جمموع األصول

االلتزامات :
2,121,6552,121,655ذمم دائنة 

2,353,3472,353,347مصاريف مستحقة
72,060,61172,060,611التزامات أخرى

00000076,535,61376,535,613جمموع االلتزامات 
000000299,615,598299,615,598جمموع حقوق امللكية 

000000376,151,211376,151,211جمموع االلتزامات وحقوق امللكية
0(251,453,896)34,683,686119,228,57723,874,69072,739,519927,4240فجوة إعادة تسعري الفائدة

34,683,686153,912,263177,786,952250,526,471251,453,896251,453,89600فجوة إعادة تسعري الفائدة التراكمية

كما يف 31 كانون األول 2013

الوديعة امدة لدى املصرف املركزي

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

دون الشهر
من شهر حىت ثالثة 

أشهر
من ثالثة  حىت ستة 

أشهر
من ستة أشهر إىل 

سنة
اموعبنود غري حساسةأكثر من سنتنيمن سنة إىل سنتني

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س ل.س
األصول :

3,886,2803,886,280نقد يف الصندوق
71,351,41071,351,410أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
65,000,00062,775,000127,775,000ودائع لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

4,214,95513,459,06310,786,1916,651,3021,016,53436,128,045صايف التسهيالت االئتمانية لألفراد 
10,514,24110,514,241أصول ثابتة مادية (صايف)

1,935,0011,935,001أصول ثابتة غري مادية (صايف)
14,246,41214,246,412أصول أخرى

16,500,00016,500,000
 282,336,389 47,081,934 0 1,016,534 69,426,302 10,786,191 78,459,063 75,566,365جمموع األصول

االلتزامات :
2,092,6052,092,605ذمم دائنة 

2,815,8852,815,885مصاريف مستحقة
300,000300,000تربعات وهبات حكومية

78,68278,682التزامات أخرى
0000005,287,1725,287,172جمموع االلتزامات 

000000277,049,217277,049,217جمموع حقوق امللكية 
000000282,336,389282,336,389جمموع االلتزامات وحقوق امللكية

0(235,254,455)75,566,36578,459,06310,786,19169,426,3021,016,5340فجوة إعادة تسعري الفائدة
75,566,365154,025,428164,811,619234,237,921235,254,455235,254,45500فجوة إعادة تسعري الفائدة التراكمية

كما يف 31 كانون األول 2012

الوديعة امدة لدى املصرف املركزي

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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خماطر أسعار الفائدة (حتليل احلساسية )

الفجوة التراكمية 
 حساسية إيراد الفائدة 
(األرباح واخلسائر )

ل.سل.س

251,453,8965,029,078
251,453,896(5,029,078)

الفجوة التراكمية 
 حساسية إيراد الفائدة 
(األرباح واخلسائر )

ل.سل.س

235,254,4554,705,089
235,254,455(4,705,089)

خماطر حتويل العمالت (حتليل احلساسية )

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

كما يف 31 كانون األول 2013

الزيادة بسعر الفائدة بنسبة (%2)  ل.س
النقصان بسعر الفائدة بنسبة (%2)  ل.س

كما يف 31 كانون األول 2012

الزيادة بسعر الفائدة بنسبة (%2)  ل.س
النقصان بسعر الفائدة بنسبة (%2)  ل.س

إن املؤسسة غري معرضة ملخاطر العمالت بالرغم من وجود أرصدة لدى املصارف بالدوالر واليت متثل قيمة اهلبة الواردة إىل املؤسسة ، وقد مت تقييد هذا 
املبلغ بناء على قرار جملس إدارة املؤسسة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 8/ ايلول /2013 وذلك لرد اهلبة  .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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اموعدوالر امريكي لرية سورية
األصول النقدية
       964,933                    -                       964,933          نقد يف الصندوق

       96,450,900            71,753,708        24,697,192     أرصدة لدى املصارف 
       140,000,000            -                       140,000,000   إيداعات لدى املصارف 

       86,756,704              -                       86,756,704     صايف التسهيالت االئتمانية لألفراد 
       11,972,200              -                       11,972,200     ذمم مدينة أخرى

       18,250,000              -                       18,250,000     الوديعة امدة لدى املصرف املركزي
       354,394,737          71,753,708        282,641,029   إمجايل األصول النقدية

االلتزامات النقدية
       2,121,655                -                       2,121,655       ذمم دائنة 

       2,353,347                -                       2,353,347       مصاريف مستحقة
       72,060,611            71,753,708        306,903          التزامات أخرى

       76,535,613            71,753,708        4,781,905       امجايل االلتزامات النقدية
       299,615,598            -                       299,615,598   حقوق امللكية

       376,151,211          71,753,708        304,397,503   جمموع االلتزامات وحقوق املللكية

      (21,756,475)             -                      (21,756,474)   صايف التركز داخل املركز املايل للفترة

-

-

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

تقوم املؤسسة بدراسة سيولة أصوهلا والتزاماا إضافة إىل أي تغريات حتدث على أصوهلا والتزاماا بشكل دوري .

ج-خماطر السيولة : تنشأ خماطر السيولة من عدم قدرة املؤسسة على توفري التمويل الالزم لتأدية إلتزاماا يف تواريخ استحقاقاا أو متويل نشاطاا 
بدون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر .

التركز يف خماطر العمالت األجنبية

تتضمن إجراءات إدارة خماطر السيولة مايلي :

حتليل آجال استحقاقات األصول وااللتزامات ومراقبتها .

تنويع مصادر التمويل ( تسعى إدارة املؤسسة إىل تنويع مصادر التمويل ) .

كما يف 31/ كانون األول / 2013

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

ج- خماطر السيولة (تـتمة ) :

كما يف 31 كانون األول 2013

من شهر حىت دون الشهرأقل من مثانية أيام
ثالثة أشهر

من ثالثة  حىت 
ستة أشهر

من ستة أشهر 
إىل سنة

من سنة إىل 
سنتني

 اموعبدون استحقاقأكثر من سنتني

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س ل.سل.س
األصول :

964,933964,933نقد يف الصندوق
4,697,19271,753,70876,450,900

20,000,00090,000,00050,000,000160,000,000
9,986,49429,228,57723,874,69022,739,519927,42486,756,704صايف التسهيالت االئتمانية لألفراد 

15,999,83815,999,838أصول ثابتة مادية (صايف)
1,870,5021,870,502أصول ثابتة غري مادية (صايف)

3,886,1343,886,134أصول ضريبية مؤجلة
438,8065,692,494503,501998,2414,339,16011,972,201ذمم مدينة أخرى

18,250,00018,250,000الوديعة امدة لدى املصرف املركزي
 376,151,211 111,760,182 4,339,160 927,424 73,737,759 24,378,190 124,921,071 30,425,300 5,662,124جمموع األصول

االلتزامات :
2,119,6552,0002,121,655ذمم دائنة 

2,353,3472,353,347مصاريف مستحقة
306,90371,753,70872,060,611التزامات أخرى

0306,9034,473,002002,000071,753,70876,535,613جمموع االلتزامات 
0000000299,615,598299,615,598جمموع حقوق امللكية

0306,9034,473,002002,0000371,369,307376,151,211جمموع االلتزامات وحقوق امللكية
0(259,609,124)5,662,12430,118,397120,448,06924,378,19073,737,759925,4244,339,160فجوة االستحقاق

أرصدة لدى املصارف
ودائع لدى املصارف

يلخص اجلدول أدناه توزيع االلتزامات (غري املخصومة ) على أساس الفترة املتبقية لالستحقاق التعاقدي وذلك وفقاً لقرار جملس النقد والتسليف رقم ( 588 / م ن/ ب 4 )  تاريخ  22 تشرين الثاين 2009 :

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

كما يف 31 كانون األول 2012

دون الشهرأقل من مثانية أيام
من شهر حىت 
ثالثة أشهر

من ثالثة  حىت 
ستة أشهر

من ستة أشهر 
إىل سنة

 اموعبدون استحقاقأكثر من سنتنيمن سنة إىل سنتني

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س ل.س ل.سل.س
األصول :

3,886,2803,886,280نقد يف الصندوق
71,351,41071,351,410

65,000,00062,775,000127,775,000
4,214,95513,459,06310,786,1916,651,3021,016,53436,128,045صايف التسهيالت االئتمانية لألفراد 

10,514,24110,514,241أصول ثابتة مادية (صايف)
1,935,0011,935,001أصول ثابتة غري مادية (صايف)

740,5975,259,160106,0831,953,9126,186,66014,246,412أصول أخرى 
16,500,00016,500,000الوديعة امدة لدى املصرف املركزي

 282,336,389 28,949,242 6,186,660 1,016,534 71,380,214 10,892,274 83,718,223 4,955,552 75,237,690جمموع األصول

االلتزامات :
2,090,6052,0002,092,605ذمم دائنة 

2,815,8852,815,885مصاريف مستحقة
300,000300,000تربعات وهبات حكومية

78,68278,682التزامات أخرى
04,985,1720002,0000300,0005,287,172جمموع االلتزامات 

0000000277,049,217277,049,217جمموع حقوق  امللكية
04,985,1720002,0000277,349,217282,336,389جمموع االلتزامات وحقوق امللكية

0(248,399,975)83,718,22310,892,27471,380,2141,014,5346,186,660(29,620)75,237,690فجوة االستحقاق

أرصدة لدى املصارف
ودائع لدى املصارف

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

د- خماطر التشغيل :

هـ -خماطر األعمال :

إدارة رأس املال28

تنشأ خماطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على املؤسسة منها األخطار الناجتة عن الظروف السياسية واالقتصادية احمليطة واليت حتمل يف طياتـها العديد 
من املؤشرات السلبية على نتائج األعمال . تقوم إدارة املؤسسة بتقييم تلك املخاطر بشكل مستمر و إختاذ اإلجراءات املناسبة للتقليل بقدر اإلمكان من 

أثرها على نتائج األعمال والوضع املايل للمؤسسة .

متثل خماطر التشغيل اخلسائر اليت ميكن للمؤسسة أن تتكبدها نتيجة خلل يف السياسات وإجراءات العمل ، والعنصر البشري ، األنظمة املالية والبنية 
التكنولوجية ، إضافة إىل وقوع حوادث خارجية ، ويتم قياس هذه املخاطر باستخدام منهجيات إحصائية تنسجم مع طبيعة عمليات املؤسسة . ال ميكن 

للمؤسسة إزالة مجيع خماطر التشغيل ولكن ميكن إدارة هذه املخاطر عرب نظام رقابة شامل ومتابعة األخطار احملتملة .

حتافظ املؤسسة على رأس املال املناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطتها املختلفة ، تلتزم املؤسسة باحملافظة على معدالت تفوق احلد األدىن ملتطلبات 
كفاية رأس املال والبالغة %12 حسب تعليمات مصرف سورية املركزي ( قرار جملس النقد والتسليف رقم 589 / م ن / ب 4 تاريخ 22 تشرين 

الثاين 2009 ) ووفقاً لنماذج القرار رقم 253 / م ن / بتاريخ 24 كانون الثاين 2007 .
تدير املؤسسة هيكلية رأمساهلا وجتري التعديالت عليها يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية مبا يتوافق مع تعليمات السلطات الرقابية ذا 

اخلصوص .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
41



مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة 
دمشق - اجلمهورية العربية السورية

كفایة رأس المال :

يتضمن هذا البند مايلي  :

 ل.س ل.س

365,000,000330,000,000رأس املال املكتتب به
-300,000إعانات الدولة

(52,950,783)(65,684,402)صايف اخلسائر املتراكمة
(1,935,001)(1,870,502)صايف األصول الثابتة غري املادية

297,745,096275,114,216صايف األموال اخلاصة األساسية 
--األموال اخلاصة للمساندة

297,745,096275,114,216صايف األموال اخلاصة 
176,326,659114,311,479جمموع األصول املرجحة باملخاطر االئتمانية، خماطر السوق واملخاطر التشغيلية 

--جمموع األصول وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
%240.67%168.86نسبة كفاية رأس املال %

%240.67%168.86نسبة رأس املال األساسي %

املوافقة على البيانات املالية 29

كما يف 31 كانون األول 
2013

كما يف 31 كانون األول 
2012

وافق جملس اإلدارة على إصدار البيانات املالية للفترة املنتهية يف 31 كانون األول 2013 يف اجتماعه املنعقد يف 22 ايلول 2014

إن معدل كفاية رأس املال الذي حققته املؤسسة بلغ %168.86 ، وحىت وإن تعرضت املؤسسة للمخاطر فإا تنحصر يف خماطر االئتمان وخماطر 
التشغيل ، أما خماطر السوق واملتمثلة بتقلبات أسعار الفائدة فإا مرتبطة بقرارات جملس النقد والتسليف ، كما اليوجد لدى املؤسسة أصول مرتبطة 

بأسعار فائدة متقلبة كاألوراق املالية , وإن مجيع أصول املؤسسة وإيداعاا هي بالعملة احمللية ، عدا أحد حساباا اجلارية بالدوالر االمريكي هو مقيد 
ريثما يتم احلصول على املوافقات الالزمة أصوالً حيث سيتم زيادة راس مال املؤسسة به .

كذلك الزالت أصول املؤسسة من احملفظة االئتمانية صغرية نسبياً مقارنة مع صايف األموال اخلاصة املتاحة .

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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