
 

دوق ـــان صنــــمكتب غس  
اراتـــق واالستشــدقيــللت  

 

 
 دمشق/سورية – /3سكن رقم/ – دمشق الجديدة

 +963 11  28612 55 ، فاكس: +963 11 27 55 26/612 55 612 هاتف: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة

 

 

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين والبيانات المالية للفترة المنتهية في 

    2014  كانون األول  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

دوق ـــان صنــــمكتب غس  
اراتـــق واالستشــدقيــللت  

 

 
 دمشق/سورية – /3سكن رقم/ – دمشق الجديدة

 +963 11  28612 55 ، فاكس: +963 11 27 55 26/612 55 612 هاتف: 

 

 

 

 

 

  للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصةمؤسسة الوطنية 

 

 الفهرس

       

 

 رقم الصفحة      البيان         

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين .  

  1 2014 كانون األول 31قائمة المركز المالي كما في 

  2   2014 كانون األول  31للفترة المنتهية في قائمة الدخل الشامل 

  3  2014 كانون األول  31قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 

  4   2014 كانون األول  31قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في  

  43 - 5                                                              .الماليةإيضاحات حول القوائم 

 

 

 

 













مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

2014 كانون األول 31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

:الوضع القانوني ونشاط الشركة ومعلومات عامة 1

1.1

1.2

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 اهلل 
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 

تقدمي التمويل الصغري و املتناهي الصغر باإلضافة إىل خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم : غايتها
: و تعليماته التنفيذية و تقدمي اخلدمات املالية و املصرفية التالية2007 شباط 15تاريخ / 15/
(مل تقم املؤسسة بقبول الودائع حىت تاريخ إعداد التقرير ). قبول الودائع بالعملة السورية آلجال خمتلفة- أ  

.تقدمي القروض الصغرية للشرائح املستهدفة من السكان  - ب 
مل تقم املؤسسة بتقدمي  ).تقدمي خدمات التأمني الصغرية املرتبطة بقروضها و إعادة التأمني لدى إحدى شركات التأمني املرخصة يف اجلمهورية - ت 

(خدمات التأمني حىت تاريخ إعداد التقرير 

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

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

. وهي قابلة للتجديد بقرار من اهليئة العامة للمسامهني 2012  كانون الثاين 24
. بتعيني السيد علي أسود رئيساً تنفيذياً للمؤسسة بداًل من السيد حممد اخلطيب2014/12/14صدر قرار من جملس اإلدارة بتاريخ 

 2011 تشرين األول 23 بتاريخ 4ب / م ن /778مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري شركة مسامهة مغفلة خاصة سورية مت ترخيصها مبوجب القرار رقم 
س .ل/ 100/سهم بقيمة امسية / 3,300,000/الصادر عن جملس النقد والتسليف برأس مال قدره ثالمثائة وثالثون مليون لرية سورية موزعة على

 . 2011 كانون األول 4فيالت غربية شارع االكثم بن صيفي، مدهتا تسعة و تسعون عاماً تبدأ من – للسهم الواحد ، مركزها الرئيسي يف دمشق املزة 
  كما وافقت جلنة إدارة مصرف سورية املركزي يف جلستها 2012 كانون الثاين 26 تاريخ 85كما مت إشهار و تسجيل الشركة يف السجل التجاري رقم 

يف سجل املؤسسات املالية االجتماعية املصرفية، وحترير  (2) على تسجيل مؤسسة الوطنية للتمويل الصغري حتت الرقم 2012 شباط 13املنعقدة بتاريخ 
.رأس ماهلا املودع لدى املصرف املركزي 

س .ل / 35,000,000/  بزيادة رأس مال املؤسسة بقيمة 2013 أيار 12 بتاريخ 724صدر قرار وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك رقم 
.سهم /3,650,000/س موزعة على.ل/ 365,000,000/ليصبح رأس مال املؤسسة بعد الزيادة مبلغ 

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

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

 قررت املؤسسة افتـتاح فرع يف حلب  ،2014 آب 12 ، والثاين بطرطوس بتاريخ 2013 تشرين االول 1األول يف جبلة بتاريخ مرتبطني بفرع الالذقية 
.ولكن بسبب الظروف الراهنة مل يتم ذلك 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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:تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة و المعدلة 2

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

-

-

تطبق املؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية ومعايري احملاسبة الدولية وتفسرياهتا الصادرة عن اللجنة الدولية ، إال أن املؤسسة مل تقم بتطبيق املعايري 
:املفعول التالية علماً أن ليس هلا أثر هام على البيانات املالية للموسسة والتعديالت والتفسريات اجلديدة الصادرة السارية وغري سارية 

  :2014 كانون الثاين 1املعايري والتفسريات اجلديدة الصادرة والسارية املفعول اعتباراً من- أ 

ومعيار احملاسبة " اإلفصاح عن املصاحل يف املنشآت األخرى "(12)و" البيانات املالية املوحدة "(10)تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية أرقام 
.واملتعلقة باملنشآت االستثمارية" البيانات املالية املنفصلة "(27)الدويل رقم 

بتعريف املنشآت االستثمارية، وتتطلب تلك التعديالت من املنشآت اليت ينطبق  (10)تتعلق التعديالت احلاصلة على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
عليها تعريف املنشآت االستثمارية عدم توحيد أعمال الشركات التابعة هلا واالعرتاف هبا وفقاً للقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر يف بياناهتا املالية 

.املنفصلة واملوحدة
:ولكي تعترب منشأة استثمارية جيب

.ــــــ احلصول على متويل من واحد أو أكثر من املستثمرين لغرض تزويدهم خدمات إدارة االستثمار
ــــــ االلتزام للمستثمر، إن الغرض الوحيد من هذه املنشأة االستثمارية هو استثمار األموال لتحسني العائد من رأس املال، أو عائد االستثمار أو كليهما، و

.قياس وتقييم أداء كافة االستثمارات على أساس القيمة العادلة- 
للتعريف مبتطلبات اإلفصاح  (27)واملعيار احملاسيب الدويل رقم  (12)ونتيجة لذلك مت إضافة بعض التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

.إن التعديالت تتطلب التطبيق بأثر رجعي.اجلديدة لتلك املنشآت االستثمارية 

.التقاص بني األصول املالية وااللتزامات املالية– " عرض األدوات املالية "(32)التعديالت على معيار احملاسيب الدويل 
توضح هذه التعديالت املتطلبات املتعلقة بالتقاص بني األصول املالية وااللتزامات املالية، وحتديداً معىن احلقوق القانونية امللزمة للتقاص، التحقق والتسوية 

.إن التعديالت تتطلب التطبيق بأثر رجعي. يف نفس الوقت

.اإلفصاحات حول املبلغ القابل لالسرتداد لألصول غري املالية" اخنفاض قيمة األصول "(36)التعديالت على معيار احملاسيب الدويل رقم 
تلغي هذه التعديالت متطلبات اإلفصاح عن املبلغ القابل لالسرتداد لوحدة توليد النقد واليت وزعت الشهرة أو األصول غري امللموسة ذات العمر الزمين 

كما قدمت هذه التعديالت متطلبات إفصاح . غري احملدد بناء عليها يف حالة عدم وجود تدين أو عدم استعادة قيمة التدين لوحدة توليد النقد املتعلقة هبا
. إضافية واليت تكون مالئمة عندما يكون املبلغ القابل لالسرتداد لألصل أو لوحدة توليد النقد يقاس بالقيمة العادلة مطروحاً منه تكاليف االستبعاد

تتضمن هذه اإلفصاحات اجلديدة مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة، واالفرتاضات األساسية وأساليب التقييم املستخدمة واليت تتماشى مع 
.إن التعديالت تتطلب التطبيق بأثر رجعي". قياس القيمة العادلة "(13)اإلفصاح املطلوب للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

.تبادل املشتقات وحماسبة التحوط– "االعرتاف والقياس: األدوات املالية "(39)التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 
جاءت هذه التعديالت للتخفيف من متطلبات التوقف عن حماسبة التحوط عندما تكون املشتقة املالية واحملددة كأداة حتوط قد مت استبداهلا ضمن ظروف 

كما وضحت هذه التعديالت أن أي تغري يف القيمة العادلة للمشتقة املالية احملددة كأداة حتوط الناشئ عن التبادل جيب أن يؤخذ بعني االعتبار . معينة
.إن التعديالت تتطلب التطبيق بأثر رجعي. عند تقييم وقياس فعالية التحوط

ويعرف تفسري الضريبة، وحيدد احلدث امللزم الذي يؤدي إىل . اجلبايات يتناول كيفية االعرتاف مبسؤولية دفع ضريبة تفرضها احلكومة (21)التفسري رقم 
.مسؤولية توجب دفعها كما حددها التشريع

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

-

:املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد - ب
، (8)، (3)، (2)واملتعلقة باملعايري الدولية للتقارير املالية أرقام  (2012-2010)حتسينات على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة يف األعوام 

.(2014 متوز 1ساري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد ). (24)، و (38)، (16)ومعايري احملاسبة الدولية أرقام  (13)و

 (13)، و(3)، (1)واملتعلقة باملعايري الدولية للتقارير املالية أرقام  ( 2013-2011)حتسينات على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة يف األعوام 
.(2014 متوز 1ساري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  ).(40)ومعيار احملاسبة الدويل رقم 

والذي حيدد منوذج واحد وشامل للمنشآت واستخدامها يف احملاسبة عن " اإليرادات من العقود مع العمالء "(15)املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
مكان التوجيه لتحقق اإليرادات احلايل مبا فيه املعيار احملاسيب  (15)سوف حيل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم . اإليرادات الناشئة عن عقود مع العمالء

إن املبدأ . والتفسريات ذات الصلة وذلك عندما يصبح ساري املفعول" عقود االنشاء "(11)، املعيار احملاسيب الدويل رقم "اإليراد "(18)الدويل رقم 
هو أن على املنشأة االعرتاف باإليراد متاشيا مع نقل البضائع أو اخلدمات اليت وعدت للعمالء وذلك  (15)األساسي لـ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 كانون الثاين 1ساري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  ). باملبلغ الذي يعكس توقع املنشأة أن يكون هلا من حق مقابل تلك السلع واخلدمات
2017).

احملاسبة عن حيازة احلصص يف الرتتيبات املشرتكة والذي يوفر التوجيه بشأن كيفية احتساب حيازة  (11)التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
ساري املفعول للسنوات املالية اليت )".اندماج األعمال"(3)العمليات املشرتكة اليت متثل األعمال كما هي حمددة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

.(2016 كانون الثاين 1تبدأ يف أو بعد  

توضيح " األصول غري امللموسة "(38)ومعيار احملاسبة الدويل رقم " املمتلكات واملصانع واملعدات "(16)التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 
وهو أن االيرادات  (38)ومعيار احملاسبة الدويل  (16)توضح هذه التعديالت املبدأ الوارد يف معيار احملاسبة الدويل – الطرق املقبولة لالستهالك واالطفاء 

بداًل من املنافع االقتصادية اليت يتم استهالكها من خالل  (والذي يشكل األصل جزء منه)تعكس منط املنافع االقتصادية املتولدة من تشغيل املشروع 
.استخدام األصل

ونيجة لذلك، فإن األسلوب القائم على االيرادات الميكن استخدامه يف استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات، وميكن أن يستخدم يف حاالت حمددة 
 كانون الثاين 1ساري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  ). هذه التعديالت نافذة التطبيق بأثر رجعي. جداً يف إطفاء األصول غري امللموسة

2016).
واليت أجازت اختيارياً باستخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية " البيانات املالية املنفصلة "(27)التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 

 كانون الثاين 1ساري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  ). املنفصلة على االستثمارات يف الشركات التابعة، مشاريع مشرتكة وشركات زميلة
2016).

اليت تشري اىل املعوقات اليت تواجه معدي البيانات املالية الذين يستخدمون تقديراهتم " عرض البيانات املالية"(1)التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 
.(2016 كانون الثاين 1ساري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  ). عند اعداد التقارير املالية

بيع أو مسامهة يف أصول بني املستثمر وشركة زميلة أو  (28)ومعيار احملاسبية الدويل رقم  (10)التعديالت على معيار احملاسبة الدويل للتقارير املالية رقم 
يتطلب االعرتاف الكامل يف البيانات  (أ)مشروع مشرتك والذي يوضح طريقة بيع أو مسامهة يف أصول بني مستثمر وشركة زميلة أو مشروع مشرتك حبيث 

على النحو احملدد يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )املالية للمستثمر من األرباح او اخلسائر الناجتة عن بيع او مسامهة يف أصول اليت تشكل العمل 
يتطلب االعرتاف اجلزئي لألرباح أو اخلسائر عندما تكون األصول ال متثل األعمال أي انه يتم االعرتاف بالربح أو اخلسارة  (ب)، "اندماج األعمال"(3)

هذه املتطلبات تطبق بغض النظر عن الشكل القانوين للعملية، على . لغاية حصة املستثمرين الذين ليس هلم عالقة بتلك الشركة الزميلة أو املشروع املشرتك
مما أدى اىل فقدان السيطرة )سبيل املثال سواء متت عملية البيع او املسامهة يف أصول من قبل مستثمر قام بنقل أسهم يف شركة تابعة واليت متلك أصول 

(.2016 كانون الثاين 1ساري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  . )، أو عرب بيع مباشر لألصول أنفسهم(على الشركة التابعة
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-

:أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة3
:أسس إعداد القوائم المالية3.1

تصريح التقيد بالمعايير
-

أسس التقييم
-

.ــــــ املوجودات واملطلوبات احملتفظ هبا بغرض املتاجرة
.ــــــ االستثمارات يف حقوق امللكية
.ــــــ املوجودات املالية املتوفرة للبيع

.ــــــ األدوات املالية املشتقة اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة
-

:السياسات المحاسبية الهامة3.2

:العمالت األجنبية 3.2.1

أعدت البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ومعايري احملاسبة الدولية وتفسرياهتا 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 

 .2013 كانون األول 31املنتهية يف 

.إن اللرية السورية هي العملة التشغيلية للشركة وهي عملة عرض القوائم املالية وهي عملة االقتصاد 

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

. 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 الفرتة اليت نشأت فيها ، باستثناء فروقات القطع على العمليات املنفذة بقصد التحّوط 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 

 Bearer)حامل النبات –"الزراعة"(41)ومعيار احملاسبة الدويل رقم "املمتلكات واملصانع واملعدات "(16)التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 
Plants)  – والذي يوّصف حامل النبات ويتطلب من األصل البيولوجي الذي ينطبق عليه هذا التصنيف أن تتم حماسبته وفق معيار احملاسبة الدويل رقم

أما املنتجات اليت تنمو على حامل النبات تبقى تتم حماسبتها وفق معيار . (41)املمتلكات واملصانع واملعدات بدال من معيار احملاسبة الدويل رقم  (16)
.(2016 كانون الثاين 1ساري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  ).(41)احملاسبة الدويل رقم 

ومعيار  (7)و  (5) واليت تتضمن التعديالت لـ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 2014-2012حتسينات على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة يف 
.(2016 كانون الثاين 1ساري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  ).(34)و  (19)احملاسبة الدويل رقم 

:أعدت القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء البنود التالية اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة

البيانات املالية املوحدة واالفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى ومعيار احملاسبة  (12)و  (10)التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
والذي حيدد اجلوانب اخلاصة بتطبيق االستثناء من التوحيد يف املنشآت  (2011): استثمار يف شركات زميلة ومشاريع مشرتكة (28)الدويل رقم 
.(2016 كانون الثاين 1ساري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  ).االستثمارية
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:االعتراف و إلغاء االعتراف باألصول وااللتزامات المالية 3.2.2

3.2.3

:التصنيف كدين أو حقوق ملكية 
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 
يتم االعرتاف بأدوات حقوق امللكية الصادرة عن . أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت احلصة املتبقية يف أصول املنشأة بعد خصم مجيع التزاماهتا 

.املؤسسة بقيمة العائدات املقبوضة صايف من تكاليف اإلصدار املباشرة 
ال يتم االعرتاف بأي ربح أو خسارة يف . إذا أعادت املؤسسة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة هبا ، فيتم االعرتاف هبا واقتطاعها من حقوق امللكية 

.األرباح أو اخلسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملؤسسة 
الصادرة عن املؤسسة بشكل منفصل كالتزامات مالية أو أداة حق ملكية وفقاً جلوهر (سندات قابلة للتحويل )يتم تصنيف األجزاء املكونة لألدوات املركبة 

إن خيار التحويل الذي سيتم تسديده مبوجب تبادل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مايل . االتفاقيات التعاقدية وتعريف االلتزام املايل و أداة حقوق امللكية 
.آخر مقابل عدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملؤسسة هو مبثابة أداة حق ملكية 

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

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

أما تكاليف إجراء العملية املرتبطة  مباشرة باقتناء األصول أو االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح . حسبما ينطبق ، عند االعرتاف املبدئي  
.أو اخلسائر فيتم االعرتاف هبا فوراً يف األرباح أو اخلسائر

يتم إلغاء االعرتف بأصل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األصل ، أو عندما حتّول األصل املايل يف عملية تتضمن حتويل 
إذا مل حتول املؤسسة أو حتافظ على مجيع خماطر وعائدات ملكية األصل واستمرت بالسيطرة . مجيع خماطر وعائدات ملكية األصل املايل إىل منشأة أخرى 

إذا حافظت  . على األصل املنقول ، جيب أن تعرتف املؤسسة حبصتها احملتفظ هبا يف األصل وبااللتزامات املرتتبة عنها يف املبالغ اليت قد يتم دفعها 
املؤسسة بصورة مهمة  على مجيع خماطر وعائدات ملكية األصل املنقول ، جيب أن تستمر املؤسسة باالعرتاف باألصل املايل وكذلك االعرتاف 

.باالقرتاضات الضامنة للعائدات املقبوضة 
عند إلغاء االعرتاف بأصل مايل بالقيمة املطفأة ، يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لألصل وجمموع املقابل املقبوض وبرسم القبض ضمن األرباح أو 

.اخلسائر 
ال يتم إلغاء االعرتاف بسندات الدين املستبدلة بسندات دين ذات استحقاقات أطول وخماطر مماثلة واملصدرة من املصدر عينه حيث إهنا ال تفي بشروط 

يتم تأجيل العالوات واحلسومات الناجتة عن عملية بدل السندات املذكورة وإطفاؤها كتعزيز للعائد على مدى الفرتة املتبقية . إلغاء االعرتاف 
.يتم إلغاء االعرتاف من قبل املؤسسة بالتزامات مالية فقط عند إعفاء أو إلغاء أو انتهاء أجل االلتزامات اخلاصة هبا . لالستحقاقات املـمددة

يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام املايل الذي مت إلغاء االعرتاف به واملقابل املدفوع وبرسم الدفع ، مبا يف ذلك األصول غري النقدية املنقولة 
.أو االلتزامات املتكبدة ضمن األرباح أو اخلسائر 

:االلتزامات المالية و أدوات حقوق الملكية 
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:االلتزامات المالية 

-
-

-

:تقاص األصول وااللتزامات المالية 3.2.4

:تدني قيمة األصول المالية 3.2.5

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 
يكون هنالك تدين يف قيمة األصول املالية عند وجود دليل حّسي ، نتيجة حصول حدث أو أكثر بعد إجراء القيد األويل . مؤشرات تدين يف قيمتها 

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

.املصدرة ، خماطر السيولة و املخاطر التشغيلية ، إضافة إىل األخذ بعني االعتبار اجتاه ومستوى التدين يف أدوات مالية مماثلة 
.عند النظر بوجود دليل على تدين قيمة األصول املسجلة بالكلفة املطفأة ، تأخذ املؤسسة بعني اإلعتبار األصول بشكل منفرد وبشكل مجاعي 

إن خسائر تدين قيمة األصول املسجلة على أساس الكلفة املطفأة حتدد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفرتية لألصول املالية والقيمة االسرتدادية املقدرة و 
إذا حصل اخنفاض يف خسارة تدين القيمة يف فرتة الحقة ، يتم عكس خسارة تدين القيمة املقيدة سابقاً من خالل . يتم تقيدها يف األرباح أو اخلسائر 

األرباح أو اخلسائر ضمن حدود أن القيمة الدفرتية 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 طوياًل دلياًل موضوعياً على 
.اخنفاض القيمة 

االلتزامات املالية اليت ال حيتفظ هبا 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
:إن االلتزام املايل غري احملتفظ به بغرض املتاجرة قد حيدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر عند االعرتاف األويل إذا 

كان مثل هذا االعرتاف يلغي أو خيفف بشكل جوهري تضارب القياس واالعرتاف الذي قد ينتج ، أو
كان االلتزام املايل ميثل جزء من جمموعة أصول مالية أو التزامات مالية أو االثنني معاً واليت يتم إدارهتا وتقيـيم أداؤها على أساس القيمة العادلة وفقاً 

السرتاتيجية موثقة إلدارة املخاطر للمؤسسة أو اسرتاتيجية استثمارية موثقة ، وتقدم املعلومات حول اجملموعة 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 

 .(9)مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
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:األصول الثابتة المادية 3.2.6

معدالت االستهالكسنوات
%6.615االثاث و التجهيزات

%520األدوات املكتبية و احلواسب
%520املركبات

%520التحسينات على املاجور

:األصول غير المادية 3.2.7

: النقد وأرصدة لدى المصارف 3.2.8

:ضريبة الدخل3.2.9

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

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

.املقيدة بالسحب 

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

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

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

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

:قروض و تسليفات3.2.10

    المؤونةنوع االرصدة

%2األرصدة غري املتأخرة
%5 يوم30األرصدة املتأخرة من يوم إىل 

%20 يوم60 إىل 31األرصدة املتأخرة  من 
%50 يوم90 يوم إىل 61األرصدة املتأخرة  من 
%100يوم120 يوم اىل 91األرصدة املتاخرة من 

: تعويضات نهاية الخدمة للموظفين3.2.11

:المؤونات3.2.12

مشكوك يف حتصيله

التصنيف

يتطلب اهتماماً خاصًا
عادي

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

.بتحصيلها وفقاً لألساس النقدي و ذلك لوجود شكوك أو احتمال بعدم حتصيل قيمتها األصلية أو عائداهتا
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
 تشرين 22 تاريخ 4ب / م ن / 589 ووفقاً لقرار جملس النقد و التسليف رقم 2014 كانون األول 31مت تكوين مؤونات خسائر القروض كما يف 

 :2009الثاين 

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 القانوين 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

إن املؤسسة الوطنية مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية و تسدد بشكل منتظم التأمينات املستحقة عليها ملؤسسة 
متثل هذه املسامهات إتفاق املؤسسة مع موظفيها حول تعويض هناية اخلدمة . التأمينات االجتماعية وذلك بعد حتصيل حصة املوظف من تلك التأمينات 

ليس على املؤسسة أي التزامات أخرى جتاه موظفيها فيما يتعلق . و بالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات االجتماعية
.بتعويض هناية اخلدمة

دون املستوى املقبول

رديء

 يوم عماًل بالبند التاسع من املادة احلادية عشراملتعلقة بتصنيف الديون وتكوين خمصصات الديون بالقرار رقم 120يتم شطب األرصدة املتاخرة أكثر من 
 .( 4ب/ م ن  / 589)

إن خسارة تدين القيمة احملددة بالنسبة خلسائر الديون حتدد عن طريق تقييم كل حالة على حدا 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 

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

.تتعرض هلا حمفظة القروض 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

:حصة السهم من األرباح3.2.13

:المنح الحكومية3.2.14

:االعتراف بااليرادات واالعباء 3.2.15

نقد في الصندوق4

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة)(مدققة)

1,536,946964,933س.ل- النقد يف الصندوق 
1,536,946964,933اإلجمالي

أرصدة لدى المصارف 5

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة)(مدققة)

11,814,07776,450,900*حسابات جارية لدى املصارف احمللية  
20,000,000                               -( أشهر أو أقل 3استحقاقها األصلي خالل فرتة )ودائع ألجل 

11,814,07796,450,900اإلجمالي
. لدى مصرفني من املصارف اخلاصة العاملة يف اجلمهورية العربية السورية 2014 تتوزع احلسابات لدى املصارف لعام *

 واحد وسبعون مليون 71،753،708 والبالغ قيمتها باللريات السورية 2014 شباط 26مت إعادة مبلغ اهلبة املقدمة بالدوالر إىل اجلهة املتربعة بتاريخ 
لرية سورية وسبعمائة وثالثة ومخسون ألفا وسبعمائة ومثان لريات سورية وذلك وفق نشرة وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل اللرية السورية 

..س. ل143.51 حيث بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي 2013 كانون األول 31اخلاصة باملصارف والصادرة من قبل مصرف سورية املركزي بتاريخ 

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 املشاهبة سواء أكانت حملية أو وطنية أو دولية

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

.الفرتة 

.والالذقية ومكتيب خدمات جبلة وطرطوس  (الزاهرة)يتمثل هذا البند من صناديق املؤسسة املوزعة لدى املركز الرئيسي وفرع دمشق 

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 االعرتاف بعائداهتا فقط عند حتقق اسرتدادها، كما تتضمن ايرادات و أعباء الفوائد إطفاء احلسومات و 

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

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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إيداعات لدى المصارف 6

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة )(مدققة)

140,000,000                                 -( أشهر 3استحقاقها األصلي أكثر من  )ودائع ألجل 
140,000,000                                 -اإلجمالي

صافي التسهيالت االئتمانية لألفراد7

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة)(مدققة)

244,265,93687,625,684تسهيالت ائتمانية
(2,059,153)(6,299,915)خمصص تدين التسيهالت االئتمانية 

3,573,7501,222,921فوائد مستحقة غري مقبوضة
(32,748)(174,314)*فوائد معلقة 

241,365,45786,756,704صافي القيمة الدفترية

فوائد معلقة*

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة)(مدققة)

548,740404,678رصيد الفوائد املعلقة خالل الفرتة
(111,845)(241,734)ينـزل مسرتدات من الفوائد املعلقة خالل الفرتة
(260,086)(132,692)ينـزل الفوائد املعلقة اليت مت شطبها خالل الفرتة

174,31432,748اإلجمالي

 على ثالثة مصارف حملية اثنان منها خاص والثالث مملوك للحكومة السورية ، إن أرصدة الودائع لدى 2013تتوزع أرصدة الودائع لدى املصارف لعام 
س هي أرصدة منتجة للفوائد .ل/ 140,000,000/ أشهر أو أقل بلغت قيمتها 3املصارف بعد تنـزيل الودائع اليت استحقاقها األصلي خالل فرتة 

س .ل/ 13,580,416/وقد بلغت الفوائد على كافة إيداعات املؤسسة مببلغ  . 11% و7%وترتاوح معدالت الفائدة على هذه الودائع ما بني 
.2013 كانون األول 31سجلت يف قائمة الدخل للفرتة املنتهية يف 

مل يتم تصنيفها ومعاجلتها حماسبيا بشكل منفصل عن احملفظة (رهن سيارة ) قروض فعالة بضمانة عينية 3من ضمن التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة هناك 
.س .ل / 387،500/ االئتمانية القائمة وقيدت مباشرة يف حمفظة القروض والسلف اإلمجالية وتبلغ قيمتها جمتمعة 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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:تتوزع التسهيالت االئتمانية حبسب نوع القرض كما يلي 

القيمة النسبة
س.ل%

:(عادي باإلضافة إلى ما يتطلب اهتماماً خاصاً )القروض المنتجة 
98.7241,212,337قروض األفراد 

98.7241,212,337
:(متأخرة)الديون غير المنتجة 

1.33,053,599قروض األفراد 
1.33,053,599
100244,265,936

:تتوزع التسهيالت االئتمانية حبسب الفئات واملراكز كما يلي 

االجماليالنسبةديون غير منتجةالنسبةديون منتجةالمركز
س.ل%س.ل%س.ل

54,204,43322.52,351,6837756,556,116الزاهرة- دمشق 
140,240,95058.1410,66513.4140,651,615 الالذقية

39,707,63916.5291,2519.539,998,890 جبلة
7,059,315              -                         -7,059,3152.9طرطوس

241,212,3371003,053,599100244,265,936اإلجمالي

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

المجموعمجموعاتأفراد 
س.لس.لس.ل

232,445,865-232,445,865
8,766,472-8,766,472
1,936,639-1,936,639

583,220-583,220
533,740-533,740

244,265,936-244,265,936اإلجمالي

دون املستوى املقبول 
مشكوك يف حتصيله 

رديء

2014 كانون األول 31كما في 

2014 كانون األول 31كما في 
التصنيف

عادي 
يتطلب اهتماماً خاصاً 

2014 كانون األول 31كما في 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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:يتوزع خمصص تدين التسهيالت االئتمانية حسب التصنيف مع مراعاة نوع القرض كما يلي 

المجموع النسبةفردي
س.ل%س.ل

4,648,91773.84,648,917
438,3247438,324
387,3286.1387,328
291,6104.6291,610
533,7408.5533,740

6,299,9151006,299,915اإلجمالي

:تتوزع التسهيالت االئتمانية وفقاً لالستحقاقات كمايلي   

المجموع النسبةفردي
س.ل%س.ل

26,485,12310.826,485,123
78,230,9243278,230,924
62,761,47925.762,761,479
39,254,21916.139,254,219
37,534,19115.437,534,191

244,265,936100244,265,936اإلجمالي

:تتوزع التسهيالت االئتمانية وفقاً للشرائح  كمايلي  

المجموع النسبةفردي
س.ل%س.ل

4,037,3691.74,037,369
31,583,25512.931,583,255
90,537,51037.190,537,510
73,247,3333073,247,333
23,524,5039.623,524,503
16,230,6786.616,230,678

5,105,2902.15,105,290
244,265,936100244,265,936

2014 كانون األول 31كما في 
االستحقاقات

أقل من شهر
 أشهر3-1
 أشهر6-3

 أشهر12-6

اإلجمالي

300,000 - 200,000بني 
300,000أكثر من 

2014 كانون األول 31كما في 
التصنيف

25,000 - 1بني 
50,000 -25,000بني 
100,000-50,000بني 
150,000-100,000بني 
200,000 - 150,000بني 

االستحقاقات

أكثر من سنة

2014 كانون األول 31كما في 

مشكوك يف حتصيله 

عادي 
يتطلب اهتماماً خاصاً 

دون املستوى املقبول 

رديء

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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:يتوزع خمصص تدين التسهيالت االئتمانية حسب الشرائح املعتمدة كمايلي   

المجموع النسبة
س.ل%

73.84,648,917
7438,324

6.1387,328
4.6291,610
8.5533,740
1006,299,915

:حركة خمصص تدين التسهيالت االئتمانية كانت كما يلي 

(مدققة)

2,059,153
5,423,008أعباء الفرتة - إضافات 

(1,441,073)ديون مشطوبة
258,830

6,299,915

 كانون 31للفترة المنتهية في 
2014األول 

2014 كانون الثاين 1الرصيد يف أول الفرتة 

2014 كانون األول 31الرصيد كما في آخر الفترة 

 كانون األول 31س للفرتة املنتهية يف .ل/ 6,299,915/قامت املؤسسة بتشكيل خمصص تدين للتسهيالت االئتمانية على أساس احملفظة مببلغ 
 تشرين الثاين 22  تاريخ 4ب / م ن / 589قرار جملس النقد والتسليف رقم  )  حبسب الضوابط االحرتازية الصادرة عن مصرف سورية املركزي 2014
 قرض بسبب تعثر الزبائن يف السداد وذلك لعدم قدرهتم على تسديد أقساط القروض لتعثر مشاريعهم أو لفقداهنم مصادر 40ولقد مت شطب  ( 2009

.س واليت مت تشكيل خمصص هلا سابقاً .ل/ 1,441,073/ الدخل وخصوصاً يف األماكن غري اآلمنة بقيمة

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

 يوم90املتأخرون أكثر من 
اإلجمالي

اسرتدادات من ديون مشطوبة

 يوم30 إىل 1املتأخرون من 

2014 كانون األول 31كما في 
الديون

الديون اجليدة غري املتأخرة 

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

.جزءا من تلك الديون املعدومة 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

:تتوزع التسهيالت االئتمانية وفقاً لنوع القرض كما يلي 

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

2,21167.9165,734,438جتاري
310.4964,850اسكان

1,61119.748,193,669استهالكي
148819,582,800جتاري

791.33,226,753تعليميقرض تعليمي
1471.84,472,509صحيقرض صحي

120.92,090,916جتاري
4,239100244,265,936

.س .ل/  388,360,000/ قرض مببلغ إمجايل قدره 4,477قامت املؤسسة خالل الفرتة مبنح 

2014 كانون األول 31كما في 

قرض مشروع قائم
قروض اكساء وترميم

قروض استهالكية
قرض وطين

اإلجمالي

نوع القرض 

قرض تأسيس مشاريع

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

:تتوزع التسهيالت االئتمانية حبسب نوع القرض كما يلي 

القيمة النسبة
س.ل%

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

99.286,905,776
:(متأخرة)الديون غير المنتجة 

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

:تتوزع التسهيالت االئتمانية حبسب الفئات واملراكز كما يلي 

االمجايلالنسبةديون غري منتجةالنسبةديون منتجةاملركز
س.ل%س.ل%س.ل

32,264,17637.1222,9813132,487,157الزاهرة- دمشق 
47,701,04054.9496,9276948,197,967 الالذقية

6,940,560--6,940,5608 جبلة
86,905,776100719,90810087,625,684اإلمجايل

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

اجملموعجمموعاتأفراد 
س.لس.لس.ل

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

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

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

2013 كانون األول 31كما يف 

2013 كانون األول 31كما يف 
التصنيف

2013 كانون األول 31كما يف 

عادي 
يتطلب اهتماماً خاصاً 

دون املستوى املقبول 
مشكوك يف حتصيله 

رديء

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

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

اجملموع النسبةفردي
س.ل%س.ل

1,704,47282.81,704,472
84,1084.184,108
77,6963.877,696

138,5516.7138,551
54,3262.654,326

2,059,1531002,059,153اإلمجايل

:تتوزع التسهيالت االئتمانية وفقاً لالستحقاقات كمايلي   

اجملموع النسبةفردي
س.ل%س.ل

10,855,47412.410,855,474
29,228,57733.429,228,577
23,874,69027.223,874,690
16,566,71618.916,566,716

6,172,80276,172,802
927,4241.1927,424

87,625,68410087,625,684اإلمجايل

:تتوزع التسهيالت االئتمانية وفقاً للشرائح  كمايلي  

اجملموع النسبةفردي
س.ل%س.ل

4,157,9944.74,157,994
22,387,69825.522,387,698
39,210,66344.739,210,663
16,832,66019.216,832,660

5,036,6695.75,036,669
87,625,68410087,625,684

2013 كانون األول 31كما يف 

 أشهر9-6

التصنيف

عادي 
يتطلب اهتماماً خاصاً 

دون املستوى املقبول 
مشكوك يف حتصيله 

رديء

2013 كانون األول 31كما يف 
االستحقاقات

أقل من شهر
 أشهر3-1
 أشهر6-3

 شهر12-9 
أكثر من سنة

2013 كانون األول 31كما يف 
االستحقاقات

25,000 - 1بني 
50,000 -25,000بني 
100,000-50,000بني 
150,000-100,000بني 

150,000أكثر من 
اإلمجايل

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

:يتوزع خمصص تدين التسهيالت االئتمانية حسب الشرائح املعتمدة كمايلي   

اجملموع النسبة
س.ل%

82.81,704,472
4.184,108
3.877,696
6.7138,551
2.654,326
1002,059,153

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

2013
( مدققة )

20131,258,188 كانون الثاين 1الرصيد يف أول الفرتة 
3,394,895أعباء الفرتة - إضافات 

(2,861,810)ديون مشطوبة
267,880

20132,059,153 كانون األول 31الرصيد كما يف آخر الفرتة 

2013 كانون األول 31كما يف 
الديون

الديون اجليدة غري املتأخرة 
 يوم30 إىل 1املتأخرون من 
 يوم 60 يوم إىل 31املتأخرون من 
 يوم 90 إىل 61املتأخرون من 

 يوم90املتأخرون أكثر من 
اإلمجايل

اسرتدادات من ديون مشطوبة

 2013 كانون األول 31س للفرتة املنتهية يف .ل/ 2,059,153/قامت املؤسسة بتشكيل خمصص تدين للتسهيالت االئتمانية على أساس احملفظة مببلغ 
 ( 2009 تشرين الثاين 22  تاريخ 4ب / م ن / 589قرار جملس النقد والتسليف رقم  ) حبسب الضوابط االحرتازية الصادرة عن مصرف سورية املركزي 

 قرض بسبب تعثر الزبائن يف السداد وذلك لعدم قدرهتم على تسديد أقساط القروض لتعثر مشاريعهم أو لفقداهنم مصادر الدخل 118ولقد مت شطب 
س مت شطبه .ل/ 6,476/س واملتبقي قرض واحد بقيمة .ل/ 2,861,810/  من هذه القروض شكلت مبلغ117. وخصوصاً يف األماكن غري اآلمنة
.مباشرة لعدم تشكيل خمصص له 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

:تتوزع التسهيالت االئتمانية وفقاً لنوع القرض كما يلي 

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

1,05572.163,138,121جتاري
611.41,225,686اسكان

1,0332622,812,679استهالكي
20.5449,199جتاري

2,15110087,625,684

2013 كانون األول 31كما يف 

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

.من تلك الديون املعدومة 

اإلمجايل

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

نوع القرض 

قروض متناهية الصغر
قروض اكساء وترميم

قروض استهالكية
قرض وطين

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
22



مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

ذمم مدينة أخرى 8

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة)(مدققة)

5,410,5485,479,929*مصاريف مدفوعة مقدماً 
6,173,890-فوائد مستحقة عن ودائع لدى املصارف 

397,252318,380**ذمم مدينة خمتلفة 
5,807,80011,972,200

: يتكون بند املصاريف املدفوعة مقدماً مما يلي *

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة)(مدققة)

4,960,6005,000,765
294,451164,126

155,497315,039مصاريف أخرى مدفوعة مقدمًا
5,410,5485,479,929

:يتكون بند االجيار املدفوع مقدماً مما يلي 

2014 كانون األول 31كما في الية السدادقيمة اإليجارفترة التعاقدالبند

2,706,660مسددة لكامل الفرتة 20/07/20168,700,000 لغاية 21/07/2011الزاهرة- دمشق 
45,000سنويًا14/12/20151,080,000 لغاية 15/12/2014الالذقية

183,675 %5سنوياً مع زيادة كل سنتني 18/04/2016735,000 لغاية 19/14/2011املكتب الرئيسي
321,000 %7سنويا مع زيادة كل سنة 30/04/2016963,000 لغاية 01/05/2013جبلة

1,678,065سنويًا27/10/20162,040,000 لغاية 28/10/2014طرطوس
26,201 آجار سيارة

4,960,600

.تتألف الذمم املدينة املختلفة من سلف املوظفني وسلف أخرى **

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

. يعود اخنفاض امجايل الذمم املدينة لعدم وجود ودائع لدى املصارف وبالتايل عدم ترتب فوائد مستحقة

إجيار مدفوع مقدمًا
تأمني مدفوع مقدمًا

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

(صافي)أصول ثابتة مادية 9

س.لس.لس.لس.ل
التكلفة التاريخية

 20,928,542 10,025,045 20146,754,4824,149,015 كانون الثاين 1الرصيد كما يف 
 1,167,4101,559,950171,6502,899,010اإلضافات 

 23,827,552 10,196,695 5,708,965 20147,921,892 كانون األول 31الرصيد كما يف 

اإلهتالكات
(4,928,704)(2,426,845)(1,289,175)(1,212,684)2014 كانون الثاين 1الرصيد كما يف 

(3,996,801)(2,008,773)(901,380)(1,086,648)اإلضافات، أعباء الفرتة
(8,925,505)(4,435,618)(2,190,555)(2,299,332)2014 كانون األول 31الرصيد كما يف 

صافي القيمة الدفترية
2014 كانون األول 31كما في 

5,622,560 3,518,410 5,761,077 14,902,047 

2014 كانون األول 31كما في 

المجموعتحسينات على المأجورأجهزة الحاسب اآلليمعدات وأجهزة وأثاث

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

س.لس.لس.لس.ل
التكلفة التاريخية

 12,607,991 5,949,844 20133,514,9323,143,215 كانون الثاين 1الرصيد كما يف 
 8,320,551       4,075,201                    1,005,800                    3,239,550             اإلضافات 

 20,928,542 10,025,045 4,149,015 20136,754,482 كانون األول 31الرصيد كما يف 

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

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

صايف القيمة الدفرتية 
2013 كانون االول 31كما يف 

5,541,798 2,859,840 7,598,200 15,999,838 

*

2013 كانون األول 31كما يف 

س ختص مكتب خدمات جبلة.ل / 4,075,201/  لقاء التحسينات على املأجور والبالغة 2013إن املبالغ اليت مت إضافتها خالل عام  .

اجملموعحتسينات على املأجورأجهزة احلاسب اآليلمعدات وأجهزة وأثاث

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

(صافي)أصول ثابتة غير مادية 10

2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة)

التكلفة
 20142,580,000 كانون الثاين 1الرصيد كما يف 

 324,000 إضافات
 20142,904,000 كانون األول 31الرصيد كما يف 

اإلطفاء المتراكم
(709,498)2014 كانون الثاين 1الرصيد كما يف 

(542,545)إضافات ، أعباء السنة
(1,252,043)2014 كانون األول 31الرصيد كما يف 

 صافي القيمة الدفترية
 20141,651,957 كانون األول 31كما في  

2013 كانون األول 31كما يف 
(مدققة) 

التكلفة
 20132,150,000 كانون الثاين 1الرصيد كما يف 

 430,000 إضافات
 20132,580,000 كانون األول 31الرصيد كما يف 

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

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

 صافي القيمة الدفترية
 20131,870,502 كانون األول 31كما يف 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
26



مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

أصول ضريبية مؤجلة 11

مت احتساب األصول الضريبية املؤجلة الناجتة عن خسارة السنة كمايلي: 

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة)(مدققة)

(16,619,753)(7,884,770)صايف اخلسارة قبل الضريبية

تضاف النفقات المرفوضة ضريبياً: 
3,298,6601,035,991خمصص الديون املنتجة

174,31432,748 فوائد معلقة للديون غري املنتجة
6,476-ديون معدومة

(15,544,538)(4,411,796)الخسارة الضريبية 
%25%25معدل الضريبية

1,102,9493,886,134ضريبية دخل مؤجلة
-3,886,134أصول ضريبية مؤجلة بداية السنة

4,989,0843,886,134أصول ضريبية مؤجلة نهاية السنة

الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي12

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 

(مدققة)(مدققة)

18,250,00018,250,000س.ل- وديعة جممدة 
18,250,00018,250,000

 من رأمساهلا كوديعه جممدة بدون فائدة لدى 5% فإن املؤسسة ملزمة بإيداع 2007 لعام 15من املرسوم التشريعي رقم / 7/من املادة /أ /حبسب الفقرة 
.املصرف املركزي 

اإلجمالي

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير شركة مساهمة مغفلة خاصة 
الجمهورية العربية السورية- دمشق 

ذمم دائنة 13

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة)(مدققة)

1,332,997951,800ضريبة الرواتب واألجور والتعويضات والرسوم املستحقة
550,632412,952مؤسسة التامينات االجتماعية

622,635361,460*اجيار فرع حلب
810,154395,443ذمم دائنة اخرى

3,316,4182,121,655

مصاريف مستحقة 14

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة)(مدققة)

712,164189,815مياه وكهرباء مستحقة 
480,207131,292هاتف وفاكس و انرتنت مستحقة
765,000575,000أجور تدقيق واستشارات مستحقة 

1,269,5211,457,240تعويضات وحوافز مستحقة
-185,000أجور قانونية مستحقة 

3,411,8932,353,347

التزامات أخرى15

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة)(مدققة)

755,280306,903*فوائد غري مستحقة 
71,753,708                                 -**أرصدة دائنة أخرى 

755,28072,060,611

.تتمثل بفوائد القروض املقبوضة مقدماً لكل من فرع الزاهرة والالذقية ومكتيب خدمات جبلة و طرطوس واليت مل تستحق بعد *

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

تقوم املؤسسة باثبات املبالغ املتبقية عن عقد االجيار لفرع حلب والذي مل يتم افتتاحه بسبب الظروف الراهنة وذلك يف ضوء نتائج املناقشات بني أمانة * 
.مدينة حلب والغرفة الصناعية مع املؤسسة 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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**

رأس مال المؤسسة 16

قيمة رأس املال النسبة عدد األسهمقيمة رأس المال النسبة عدد األسهم
س.ل%سهمس.ل%سهم

2,600,00071.2260,000,0002,600,00071.2260,000,000مؤسسة األمانة السورية للتنمية

650,00017.865,000,000650,00017.865,000,000اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

400,00011.040,000,000400,00011.040,000,000
3,650,000100365,000,0003,650,000100365,000,000اإلجمالي

االيرادات التشغيلية للمؤسسة 17

فوائد دائنة على القروض الفردية 
             -فوائد دائنة على القرض الوطين 

عموالت على القروض  
فوائد دائنة عن ودائع لدى مصارف

اإلجمالي

اهليئة العامة للتشغيل وتنمية املشروعات

 واحد وسبعون مليون لرية سورية وسبعمائة 71،753،708 والبالغة قيمتها باللريات السورية 2014 شباط 26مت رد مبلغ اهلبة إىل اجلهة املتربعة بتاريخ 
، ليصار فيما بعد اىل منحها اىل احد املسامهني وهي األمانة السورية للتنمية ليتم إدخاهلا بصفة هنائية . وثالثة ومخسون ألفا وسبعمائة ومثان لريات سورية 

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

.س موزعة على الشكل التايل  .ل / 100/سهم ، بقيمة امسية للسهم /3,650,000/س موزعة على.ل/ 365,000,000/ بلغ رأس مال املؤسسة 

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 

 من قيمة القرض املمنوح ملرة واحدة  ، كما ميثل فائدة على 2% شهرياً وأجور إدارية بنسبة 1.25%ميثل هذا البند ايرادات الفوائد على القروض بنسبة 
: من قيمة القرض املمنوح ملرة واحدة  ، و تتضمن االيرادات مايلي 1% شهرياً وأجور إدارية 0.5%القرض الوطين بنسبة 

13,580,416
29,280,886

12,801,370

2,899,100

2013 كانون األول 31للفرتة املنتهية يف 2014 كانون األول 31للفترة المنتهية في 
(مدققة)(مدققة)

50,106,386

35,003,113
595,344

7,512,250
6,995,678

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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ايرادات أخرى18
2013 كانون األول 31للفرتة املنتهية يف 2014 كانون األول  31للفترة المنتهية في 
(مدققة)(مدققة)

266,503141,034فوائد وعموالت مسرتدة
-1,191,437غرامات تأخري
372,798415,722ايرادات متنوعة

1,830,738556,756اإلجمالي

نفقات الموظفين19
2013 كانون األول 31للفرتة املنتهية يف 2014 كانون األول  31للفترة المنتهية في 
(مدققة)(مدققة)

(21,186,876)(22,841,971)*رواتب وأجور 
(1,356,541)(2,145,890)بدالت وعالوات ومنافع نقدية أخرى 

(3,527,931)(3,338,174)
(25,881,591)(28,515,792)اإلجمالي

*

مصاريف إدارية وعمومية 20

2013 كانون األول 31للفرتة املنتهية يف 2014 كانون األول  31للفترة المنتهية في  
(مدققة)(مدققة)

(4,822,571)(6,009,865)(1)إجيار 
(383,720)(1,766,425)(2)أتعاب ورسوم قانونية 

(2,859,402)(3,763,427)(3)استشارات مهنية 
(442,399)(319,935)(4)نفقات ورسوم حكومية 

(165,963)(219,335)ضيافة
(223,985)(877,364)صيانة
(728,479)(769,434)تأمني 

(1,424,538)(2,065,225)قرطاسية ومطبوعات واشرتاكات 
(940,646)(1,040,550)سفر واقامة وتنقالت

(1,215,064)(2,588,532)كهرباء وماء واتصاالت
(81,103)(632,622)وقود وحمروقات 
(246,675)(1,029,861)(5)أخرى متنوعة 

(13,534,545)(21,082,574)اإلجمالي

حصة الشركة - تأمينات اجتماعية 

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

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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2013 كانون األول 31للفرتة املنتهية يف 2014 كانون األول  31للفترة المنتهية في :يتوزع بند اإلجيار كمايلي (1)
(مدققة)(مدققة)

734,775726,253إجيار املكتب الرئيسي
1,740,0001,740,000الزاهرة- إجيار فرع دمشق 

1,080,0001,080,000إجيار فرع الالذقية 
942,000600,000إجيار مكتب جبلة

-361,935إجيار مكتب طرطوس
1,151,154676,318إجيار سيارة

6,009,8654,822,571اإلجمالي

(2)
(3)         

(4)

(5)

(التسهيالت االئتمانية  )قائمة التدفقات النقدية  21

2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة)

201486,756,704 كانون الثاين 1صايف القيمة الدفرتية للتسهيالت االئتمانية كما يف 
ــزل:  ــ ــ ين

(241,365,457)
(5,423,008)

(160,031,762) الزيادة في التسهيالت االئتمانية

.ميثل بند أتعاب ورسوم قانونية أجور حمامي املؤسسة وطوابع ورسوم ووكاالت 

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

ميثل بند االستشارات املهنية تعويضات خدمات مالية وفنية مقدمة مبوجب فواتري وعقود نظامية ومبوافقة جملس اإلدارة ويتضمن أيضاً رواتب أمني سر جملس اإلدارة 
.املقدمة مبوجب عقود وميوافقة جملس اإلدارة واليتقاضى جملس اإلدارة أية تعويضات وفقاً للنظام األساسي للمؤسسة

:مت احتساب الزيادة يف التسهيالت االئتمانية على الشكل التايل 

2014 كانون األول 31صايف القيمة الدفرتية للتسهيالت االئتمانية كما يف 
2014 كانون األول 31خمصص تدين التسهيالت االئتمانية للفرتة املنتهية يف 

متثل املصاريف األخرى املتنوعة مصاريف ترفيه وتدريب للموظفني ونظافة وشحن وحواالت ودعاية وإعالن وعقوبات وبدل مدارس ومصاريف معدات ودعم فين 
.وجهاز إنذار ومصاريف أخرى

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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2013 كانون األول 31كما يف 
(مدققة)

36,128,045
ــزل: ــ ــ  ين

86,756,704
3,394,895

6,476
(54,030,030)

(رصيد النقدية  )قائمة التدفقات النقدية  22

:يتوزع رصيد النقدية بنهاية الفرتة على الشكل التايل 
2013 كانون األول 31للفرتة املتتهية يف 2014 كانون األول 31للفترة المتتهية في 
(مدققة)(مدققة)

1,536,946964,933(4)نقد يف الصندوق إيضاح رقم 
11,814,07796,450,900(5)أرصدة لدى املصارف  إيضاح رقم 

-                                        (71,753,708)
13,351,02325,662,125رصيد النقدية بنهاية الفترة

حصة السهم األساسية و المخففة 23

2013 كانون األول 31للفرتة املتتهية يف 2014 كانون األول 31للفترة المتتهية في 

(مدققة)(مدققة)

(12,733,619)(6,781,821)صايف خسارة بعد الضريبة
3,650,0003,461,507الوسطي املرجح لعدد األسهم

(3.68)(1.86)حصة السهم األساسية والمخففة

:األحداث الالحقة 24

ينـزل أرصدة مقيدة بالسحب

 / 200,000,000/س ، من خالل زيادة حصة املسامهني مؤسسة األمانة السورية للتنمية بقيمة .ل / 220,000,000/تعتزم املؤسسة زيادة رأس ماهلا مبيلغ 
.س .ل / 20,000,000/س واهليئة العامة للتشغيل وتنمية املشروعات مببلغ .ل

ديون املعدومة
الزيادة في التسهيالت االئتمانية

  2013 كانون الثاين 1صايف القيمة الدفرتية للتسهيالت االئتمانية كما يف 

    2013 كانون األول 31صايف القيمة الدفرتية للتسهيالت االئتمانية كما يف 
  2013 كانون األول 31خمصص تدين التسهيالت االئتمانية للفرتة املنتهية يف 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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:قضايا ونزاعات 25

26

خماطر االئتمان. أ
خماطر السوق. ب
خماطر السيولة. ج
املخاطر التشغيلية.د 
خماطر األعمال.ه 

:مخاطر االئتمان - أ

مدير فرع الالذقية و / مصعب سالمية  /  على املدعى عليه 2014 / 6248/ قامت املؤسسة برفع دعوى قضائية مبحكمة اجلزاء الثانية يف الالذقية أساس رقم 
س خالل شهر حزيران .ل /90,177/امني صندوق فرع الالذقية بتهمة سرقة األموال وإساءة االئتمان حيث بلغ النقص يف صندوق الفرع بقيمة / فراس يوسف /

 بعد طلب احملكمة دراسة تفاصيل أكثر للبت يف القرار الذي 2015 ايار 14 ومت إغالق النقص يف حينه وسيتم الفصل يف الدعوى املقامة بتاريخ 2013لعام 
.ستتخذه بناء عليه

.واليوجد أي دعوى مقامة ضد املؤسسة حىت تاريخ إصدار هذه البيانات املالية

:إدارة المخاطر  

:تندرج خماطر املؤسسة حتت األنواع الرئيسية التالية 

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

إدارة مخاطر االئتمان- 1

.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 

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

إن الرتكيز يف خماطر اإلقراض ينشأ عندما يكون عدد من اجلهات املقرتضة مرتبط بعمليات ونشاطات متشاهبة أو يف مناطق جغرافية حمددة أو هلم نشاطات 
اقتصادية هلا ميزات متشاهبة قد تؤثر على إمكانياهتم للقيام بواجباهتم التعاقدية ، إن الرتكيز يف خماطر اإلقراض يدل على مدى تأثر أداء املؤسسة بالتطورات 

.الالحقة يف قطاعات أو مناطق جغرافية معينة 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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-

-

-

-

-

2013 كانون األول 31كما يف 2014 كانون األول 31كما في 
(مدققة )(مدققة )

13,351,023 237,415,833 
241,365,457 86,756,704 

5,807,800 11,972,200 
18,250,000 18,250,000 

278,774,280 354,394,737 

:مخاطر السوق - ب

مخاطر أسعار الفائدة 

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 
.ال تزال هذه املخاطر ضمن حدودها الدنيا لدى املؤسسة نظراً حملدودية األنشطة ذات العالقة , واألوراق املالية 

ذمم مدينة أخرى

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 موجوداهتم واقرتاح التسهيالت االئتمانية املناسبة وهذه العملية تعترب اخلطوة األوىل ملواجهة خماطر االئتمان 

تقوم املؤسسة بإدارة خماطر االئتمان من خالل تنويع وتوزيع نشاطاهتا 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 

.(قطاع حكومي أو خاص ) كفالة راتب موظف 

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

سياسات مواجهة مخاطر االئتمان- 2

. رهن ذهب 

(بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى )التعرضات لمخاطر االئتمان 

:يتكون هذا البند  من مايلي 

بنود داخل امليزانية

. رهن سيارة 
.كفيل اجتماعي 

الوديعة اجملمدة لدى املصرف املركزي

النقد واألرصدة واإليداعات لدى املصارف واملؤسسات املصرفية

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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دون الشهر
من شهر حتى ثالثة 

أشهر
من ثالثة  حتى ستة 

أشهر
من ستة أشهر إلى 

السنة
المجموعبنود غير حساسةأكثر من سنتينمن سنة إلى سنتين

س.لس.لس.لس.لس.لس.لس .لس.ل
األصول

1,536,9461,536,946نقد يف الصندوق
11,814,07711,814,077أرصدة لدى املصارف
-ودائع لدى مصارف

26,170,63177,301,99062,016,23238,788,10437,088,500241,365,457صايف التسهيالت االئتمانية لألفراد 
14,902,04714,902,047(صايف)أصول ثابتة مادية 

1,651,9571,651,957(صايف)أصول ثابتة غري مادية 
4,989,0844,989,084أصول ضريبية مؤجلة

5,807,8005,807,800ذمم مدينة أخرى
18,250,00018,250,000

37,984,708 77,301,990 62,016,232 38,788,104 37,088,500 0 47,137,833 300,317,368 
االلتزامات

3,316,4183,316,418ذمم دائنة 
3,411,8933,411,893مصاريف مستحقة

755,280755,280التزامات أخرى
0000007,483,5917,483,591جمموع االلتزامات 

000000292,833,777292,833,777جمموع حقوق امللكية 
000000300,317,368300,317,368جمموع االلتزامات وحقوق امللكية

(0)(253,179,534)37,984,70877,301,99062,016,23238,788,10437,088,5000فجوة إعادة تسعري الفائدة
37,984,708115,286,698177,302,930216,091,035253,179,535253,179,53400فجوة إعادة تسعري الفائدة الرتاكمية

2014 كانون األول 31كما في 

الوديعة اجملمدة لدى املصرف املركزي

الفائدة أسعار مخاطر تتمة

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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دون الشهر
من شهر حتى ثالثة 

أشهر
من ثالثة  حتى ستة 

أشهر
من ستة أشهر إلى 

السنة
المجموعبنود غير حساسةأكثر من سنتينمن سنة إلى سنتين

س.لس.لس.لس.لس.لس.لس .لس.ل
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 
15,999,83815,999,838(صايف)أصول ثابتة مادية 

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

11,972,20011,972,200ذمم مدينة أخرى
18,250,00018,250,000الوديعة اجملمدة لدى املصرف املركزي

 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
34,683,686153,912,263177,786,952250,526,471251,453,895251,453,89600فجوة إعادة تسعري الفائدة الرتاكمية

2013 كانون األول 31كما يف 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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(تحليل الحساسية )مخاطر أسعار الفائدة 

الفجوة التراكمية 
األرباح ) حساسية إيراد الفائدة 

(والخسائر 
س.لس.ل

253,179,5345,063,591
253,179,534(5,063,591)

الفجوة الرتاكمية 
األرباح ) حساسية إيراد الفائدة 

(واخلسائر 
س.لس.ل

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

(تحليل الحساسية )مخاطر تحويل العمالت 

تنجم خماطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثري التغريات يف أسعار الفائدة على أرباح املؤسسة أو على قيمة األدوات املالية، تتعرض املؤسسة ملخاطر أسعار 
الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ األصول وااللتزامات حسب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد يف فرتة زمنية معينة 

.وتقوم املؤسسة بإدارة هذه املخاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على األصول وااللتزامات
تتضمن سياسة إدارة األصول وااللتزامات حدود حلساسية أسعار الفائدة وتقوم جلنة إدارة األصول وااللتزامات بدراسة خماطر أسعار الفائدة من خالل 

اجتماعاهتا الدورية ويتم دراسة الفجوات يف استحقاقات األصول وااللتزامات ومدى تأثرها بأسعار الفائدة السائدة واملتوقعة ومقارنتها باحلدود املوافق عليها 
.وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذا لزم األمر

ويتم احلد من أية آثار سلبية قد حتدث نتيجة ارتفاع أو اخنفاض أسعار الفائدة من خالل اسرتاتيجيات إدارة املخاطر ويتم مراقبة فجوات الفوائد بشكل 
.مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املؤسسة

س.ل  (2%)النقصان بسعر الفائدة بنسبة 

.إن املؤسسة غري معرضة ملخاطر العمالت لعدم وجود أي ارصدة لديها بالعملة األجنبية 

2014 كانون األول 31كما في 

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

2013 كانون األول 31كما يف 

س.ل  (2%)الزيادة بسعر الفائدة بنسبة 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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ليرة سورية
دوالر أمريكي 

مايعادل ليرة سورية
لرية سوريةالمجموع

دوالر أمريكي 
مايعادل لرية سورية

اجملموع

األصول النقدية
 964,933 964,933 1,536,946 1,536,946نقد يف الصندوق

 96,450,900 71,753,708 24,697,192 11,814,077 11,814,077أرصدة لدى املصارف 
 140,000,000 140,000,000                        -                       -إيداعات لدى املصارف 

 86,756,704 86,756,704 241,365,457 241,365,457صايف التسهيالت االئتمانية لألفراد 
 11,972,200 11,972,200 5,807,800 5,807,800ذمم مدينة أخرى

 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000الوديعة اجملمدة لدى املصرف املركزي
 354,394,737 71,753,708 282,641,029 278,774,280 0 278,774,280إمجايل األصول النقدية

االلتزامات النقدية
 2,121,655 2,121,655 3,316,418 3,316,418ذمم دائنة 

 2,353,347 2,353,347 3,411,893 3,411,893مصاريف مستحقة
 72,060,611 71,753,708 306,903 755,280 755,280التزامات أخرى

 76,535,613 71,753,708 4,781,905 7,483,591 0 7,483,591إمجايل االلتزامات النقدية
 299,615,598 0 299,615,598 292,833,777 0 292,833,777حقوق امللكية

 376,151,211 71,753,708 304,397,503 300,317,368 0 300,317,368جمموع االلتزامات وحقوق املللكية

(21,756,475) 0(21,756,475)(21,543,088) 0(21,543,088)صافي التركز داخل المركز المالي

2013 كانون األول 31كما يف 

التركز في مخاطر العمالت األجنبية

2014 كانون األول 31كما في 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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-

-

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

:مخاطر السيولة -ج
تنشأ خماطر السيولة من عدم قدرة املؤسسة على توفري التمويل الالزم لتأدية إلتزاماهتا يف تواريخ استحقاقاهتا أو متويل نشاطاهتا بدون حتمل تكاليف 

.مرتفعة أو حدوث خسائر 
:تتضمن إجراءات إدارة خماطر السيولة مايلي 

 .(تسعى إدارة املؤسسة لالعتماد على زيادة األموال اخلاصة للمؤسسة عن طريق املسامهني األساسيني  )تنويع مصادر التمويل 
.حتليل آجال استحقاقات األصول وااللتزامات ومراقبتها 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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 :(تتـمة )مخاطر السيولة - ج

دون الشهرأقل من ثمانية أيام
من شهر حتى ثالثة 

أشهر
من ثالثة  حتى ستة 

أشهر
من ستة أشهر إلى 

السنة
 المجموعبدون استحقاقأكثر من سنتينمن سنة إلى سنتين

س.لس.لس.لس.لس.لس.لس .لس.لس.ل
األصول

1,536,9461,536,946نقد يف الصندوق
11,814,07711,814,077

-                  
26,170,63177,301,99062,016,23238,788,10437,088,500241,365,457صايف التسهيالت االئتمانية لألفراد 

14,902,04714,902,047(صايف)أصول ثابتة مادية 
1,651,9571,651,957(صايف)أصول ثابتة غري مادية 

4,989,0844,989,084أصول ضريبية مؤجلة
2,706,6605,807,800    799,1261,833,561                 -468,452ذمم مدينة أخرى

18,250,00018,250,000الوديعة اجملمدة لدى املصرف املركزي
 300,317,368 39,793,088 0 39,795,160 40,621,665 62,815,359 77,301,990 26,639,083 13,351,023جمموع األصول

االلتزامات
2,144,2561,172,1623,316,418ذمم دائنة 

3,411,8933,411,893مصاريف مستحقة
755,280755,280التزامات أخرى

02,899,5364,584,055000007,483,591جمموع االلتزامات 
0000000292,833,777292,833,777جمموع حقوق امللكية

02,899,5364,584,0550000292,833,777300,317,368جمموع االلتزامات وحقوق امللكية
(0)(253,040,689)13,351,02323,739,54772,717,93562,815,35940,621,66539,795,1600فجوة االستحقاق

أرصدة لدى املصارف
ودائع لدى املصارف

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

2014 كانون األول 31كما في 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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دون الشهرأقل من مثانية أيام
من شهر حىت ثالثة 

أشهر
من ثالثة  حىت ستة 

أشهر
من ستة أشهر إىل 

السنة
 اجملموعبدون استحقاقأكثر من سنتنيمن سنة إىل سنتني

س.لس.لس.لس.لس.لس .لس .لس.لس.ل
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 

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

3,886,1343,886,134أصول ضريبية مؤجلة
438,8055,692,494503,501998,2414,339,16011,972,200ذمم مدينة أخرى

18,250,00018,250,000الوديعة اجملمدة لدى املصرف املركزي
 376,151,211 111,760,182 4,339,160 927,424 73,737,759 24,378,190 124,921,071 30,425,299 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

2013 كانون األول 31كما يف 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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:مخاطر التشغيل - د

:مخاطر األعمال -هـ 

إدارة رأس المال27

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

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

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

.على نتائج األعمال والوضع املايل للمؤسسة 

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

 .2007 كانون الثاين 24بتاريخ  / 4ب / م ن  / 253ووفقاً لنماذج القرار رقم  ( 2009

تدير املؤسسة هيكلية رأمساهلا وجتري التعديالت عليها يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطتها مبا يتوافق مع 
.تعليمات السلطات الرقابية هبذا اخلصوص 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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: المال رأس كفاية

:يتضمن هذا البند مايلي  
 كانون األول 31كما في 

2014
2013 كانون األول 31كما يف 

س. لس. ل

365,000,000365,000,000
300,000300,000

(72,466,223)(65,684,402)
(1,651,957)(1,870,502)

291,181,820297,745,096
--

291,181,820297,745,096صايف األموال اخلاصة 
321,123,654176,326,659

--جمموع األصول وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
%168.86%90.68%نسبة كفاية رأس املال 

28

س. ل

(12,733,619)
(52,950,783)
(65,684,402)

الموافقة على البيانات المالية 29

رأس املال املكتتب به
إعانات الدولة

صايف اخلسائر املرتاكمة

.     2015 أيار 12 يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  2014 كانون األول 31وافق جملس اإلدارة على إصدار البيانات املالية للفرتة املنتهية يف 

2012خسائر عام 
 2013خسائر عام 

 كانون األول 31كما في 
2014

متراكمة خسائر

صايف األصول الثابتة غري املادية 
صايف األموال اخلاصة األساسية 

األموال اخلاصة للمساندة

جمموع األصول املرجحة باملخاطر االئتمانية، خماطر السوق واملخاطر التشغيلية 

حتافظ املؤسسة على رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطتها املختلفة وهي قادرة على مواجهة خماطر االئتمان والتشغيل اليت ختص أنشطتها 
احلالية أما ما خيص خماطر السوق واملتمثلة مبخاطر أسعار الفائدة ومبا أن أسعار الفائدة ترتبط بقرارات جملس النقد والتسليف وال تؤدي اىل تقلبات كبرية يف 

األسعار خاصة وأن مجيع أصول املؤسسة وإيداعاهتا هي بالعملة احمللية ، وهو ما أدى إىل اخنفاض بقيمة املوجودات املرجحة باملخاطر نسبة اىل صايف األموال 
 %90.68اخلاصة وحتقيق معدل كفاية رأس مال 

 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها29 إىل 1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
43




