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مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

إیضاحات حول القوائم المالیة للفترة المنتھیة في 31  كانون األول 2018

الوضع القانوني ونشاط الشركة ومعلومات عامة :1

1.1

1.2

مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة سوریة تم ترخیصھا بموجب القرار رقم 778/ م ن / ب 4 

بتاریخ 23 تشرین األول 2011 الصادر عن مجلس النقد والتسلیف برأس مال قدره ثالثمائة وثالثون ملیون لیرة سوریة 

موزعة على/3,300,000/ سھم بقیمة اسمیة /100/ ل.س للسھم الواحد ، مركزھا الرئیسي في دمشق المزة – فیالت غربیة 

شارع االكثم بن صیفي، مدتھا تسعة و تسعون عاماً تبدأ من 4 كانون األول 2011 . كما تم إشھار و تسجیل الشركة في السجل 

التجاري رقم 85 تاریخ 26 كانون الثاني 2012  كما وافقت لجنة إدارة مصرف سوریة المركزي في جلستھا المنعقدة بتاریخ 

13 شباط 2012 على تسجیل مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر تحت الرقم (2) في سجل المؤسسات المالیة االجتماعیة 

المصرفیة، وتحریر رأس مالھا المودع لدى المصرف المركزي .

غایتھا: تقدیم التمویل الصغیر و المتناھي الصغر باإلضافة إلى خدمات مالیة ومصرفیة أخرى لشرائح معینة من السكان وفقاً 

ألحكام المرسوم التشریعي رقم /15/ تاریخ 15 شباط 2007 و تعلیماتھ التنفیذیة و تقدیم الخدمات المالیة و المصرفیة التالیة:

أ  - قبول الودائع بالعملة السوریة آلجال مختلفة. (لم تقم المؤسسة بقبول الودائع حتى تاریخ إعداد التقریر )

ب  - تقدیم القروض الصغیرة للشرائح المستھدفة من السكان .

ت  - تقدیم خدمات التأمین الصغیرة المرتبطة بقروضھا و إعادة التأمین لدى إحدى شركات التأمین المرخصة في الجمھوریة.

( لم تقم المؤسسة بتقدیم خدمات التأمین حتى تاریخ إعداد التقریر )

لدى المؤسسة أربعة فروع موزعة بین محافظة دمشق والالذقیة وطرطوس وجبلة، كما تقوم إدارة المؤسسة على العمل 

باستصدار تراخیص إلفتتاح فرع ومكتب في محافظة حلب وفرع في محافظة السویداء

تم االكتتاب على كامل أسھم المؤسسة من قبل مؤسسة األمانة السوریة للتنمیة، الجمعیة العلمیة السوریة للمعلوماتیة، والھیئة 

العامة للتشغیل و تنمیة المشروعات، و إن المساھمة الكبرى تعود لمؤسسة األمانة السوریة للتنمیة بنسبة (%86) من كامل 

رأس المال و بالتالي فإن البیانات المالیة للمؤسسة سوف تدرج في البیانات المالیة الموحدة لمؤسسة األمانة السوریة للتنمیة.

تم زیادة رأس مال المؤسسة على ثالث مراحل  حیث صدر قرار وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك رقم 724 بتاریخ 

12 أیار 2013 بزیادة رأس مال المؤسسة بقیمة/35,000,000 / ل.س، وتمت الزیادة الثانیة برأس المال وفق قرار وزارة 

التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك رقم 630 بتاریخ 26 آذار 2015 بقیمة/220,000,000 / ل.س ، وتمت الزیادة الثالثة برأس 

المال وفق قرار وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك رقم 2083 بتاریخ 26 ایلول 2017  بقیمة/300,000,000 / ل.س 

ولیصبح إجمالي رأس مال المؤسسة بعد الزیادة مبلغ /885,000,000/ ل.س موزعة على/8,850,000/سھم.

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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1.3

رئیس مجلس اإلدارة

نائب رئیس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارةالدكتور كنان حسن ممثالً عن األمانة السوریة للتنمیة 

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

1.4

تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة و المعدلة :2

المعیار الدولي للتقریر المالي 15 اإلیرادات من العقود مع العمالء 1)

السید فارس كالس ممثالً عن األمانة السوریة للتنمیة 

السید  إیھاب اسمندر ممثالً عن ھیئة تنمیة ودعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة

السید ھاشم أنور العقاد ممثالً عن األمانة السوریة للتنمیة

وفقاً لمحضر اجتماع الھیئة العامة العادیة المنعقد بتاریخ 2016/04/11 وبناًء على موافقة مصرف سوریة المركزي رقم 

894/س/./1 تقرر توزیع المناصب في مجلس اإلدارة المنتخب لوالیة مدتھا أربع سنوات اعتباراً من  2016/04/11 .

وبناء على اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاریخ 27 نیسان 2017 وموافقة مصرف سوریا المركزي بتاریخ 25/7/2017 

وبتاریخ 5/7/2018  أصبح تشكیل المجلس على الشكل التالي:

صدر قرار من مجلس اإلدارة بتاریخ 2017/4/27 بتعیین السید سامر الفیغاوي الجزائرلي رئیساً تنفیذیاً للمؤسسة . وصدرت 

الموافقة من قبل مصرف سوریا المركزي بالكتاب رقم 16/5190/ص تاریخ 14/6/2017 وبموجب قرار لجنة اإلدارة رقم 

703/ل/أ  بتاریخ 6/6/2017

الدكتورأسعد بركة  ممثالً عن الجمعیة العلمیة السوریة للمعلوماتیة

أ -معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والتي لیس لھا أثر جوھري على القوائم المالیة:

تم اتباع معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة التالیة والتي أصبحت ساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

أول كانون الثاني 2018 في إعداد القوائم المالیة للشركة، والتي لم تؤثر بشكل جوھري على المبالغ واالفصاحات الواردة في 

القوائم المالیة  للسنة والسنوات السابقة، علماً بأنھ قد یكون لھا تأثیر على المعالجة المحاسبیة للمعامالت والترتیبات المستقبلیة:

ینشئ المعیار الدولي للتقریر المالي 15 إطار مفاھیم شامل لتحدید مبلغ وتوقیت االعتراف باالیرادات ویحل ھذا المعیار محل 

إرشادات إثبات اإلیرادات ومعیار المحاسبة الدولي 11 " عقود االنشاءات " والتفسیر الدولي 13 " برامج والء العمیل " 

یسري المعیار الدولي للتقریر المالي 15 على سیاستھا الخاصة باالعتراف باالیرادات . وفقا لتقییمھا المبدئي ، لن یكون ھناك 

تأثیر ھام على سیاسة الشركة الخاصة باالعتراف باالیرادات .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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المعیار الدولي للتقریر المالي 9 األدوات المالیة 2)

التصنیف-الموجودات المالیة 

.

.

.

االنخفاض في القیمة -الموجودات المالیة وموجودات العقود 

.

یستبدل المعیار الدولي للتقریر المالي 9 نموذج " الخسائر المتكبدة" في معیار المحاسبة الدولي 39 بنموذج " الخسائر االئتمانیة 

المستقبلیة المتوقعة " وھذا یتطلب تقدیرا كبیرا بشأن كیفیة تأثیر التغیرات في العوامل االقتصادیة على نماذج الخسارة االئتمانیة 

المتوقعة والتي سیتم تحدیدھا على أساس االحتمال المرجح .

سیتم تطبیق النموذج الجدید لالنخفاض في القیمة على الموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة خالل 

الدخل الشامل اآلخر ماعدا االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة وكذلك على موجودات العقود .

بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 9 ، سیتم قیاس مخصصات الخسارة وفقا ألحد األسس التالیة :

الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 12 شھرا . تنتج ھذه الخسارة االئتمانیة المتوقعة عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة 

خالل 12 شھرا بعد تاریخ التقریر .

یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 9 عدم تقسیم المشتقات المدمجة في العقود التي یكون فیھا األداة األساسیة ھي الموجودات 

المالیة ضمن نطاق المعیار . وبدال من ذلك ، یتم تقییم األداة المالیة المختلطة ككل بغرض تصنیفھا.

أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في تموز 2014 النسخة النھائیة من المعیار الدولي للتقریر المالي 9 األدوات المالیة . إن 

المعیار الدولي للتقریر المالي 9 یسري مفعولھ للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبیق 

المبكر لھا .

یتضمن (المعیار الدولي للتقریر المالي 9 ) فئات تصنیف وطریقة قیاس جدیدة للموجودات المالیة تعكس نموذج األعمال التي 

یتم إدارة الموجودات من خاللھ وخصائص تدفقھا النقدیة.

یتضمن المعیار (المعیار الدولي للتقریر المالي( 9 ) ثالثة فئات تصنیف رئیسیة للموجودات المالیة وھي : الموجودات المالیة 

التي تقاس بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر . ھذا 

المعیار یستبعد فئات معیار المحاسبة الدولي 39 الحالیة للموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق والقروض 

والذمم المدینة والمتاحة للبیع.

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

التصنیف – المطلوبات المالیة 

 -

المبلغ المتبقي من التغیر في القیمة العادلة یتم عرضھ في األرباح أو الخسائر- 

یحتفظ المعیار الدولي للتقریر المالي 9 بشكل كبیر بالمتطلبات الحالیة في معیار المحاسب الدولي 39 بھدف تصنیف المطلوبات 

المالیة .

إال أنھ وبموجب المعیار الدولي 39 فإن جمیع التغیرات في القیمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

أو الخسائر یتم االعتراف بھا في األرباح أو الخسائر بینما یتم بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 9 عرض ھذه التغیرات في 

القیمة العادلة كما یلي :

بالنسبة للخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر ، یتم تطبیق القیاس إذا زادت المخاطر االئتمانیة المتوقعة على مدى 12 

شھرا إذا لم تزید ھذه المخاطر االئتمانیة بشكل كبیر. یجوز للمنشأة تحدید عدم زیادة المخاطر االئتمانیة بشكل كبیر في حالة أن 

تكون األداة معرضة لمخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر . إال أن قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر یتم 

تطبیقھ على الدوام للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقد بدون أي مكونات تمویل ھامة . یجوز للمنشأة اختیار تطبیق ھذه 

السیاسة أیضا للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقد بمكونات تمویل ھامة .

مبلغ التغیر في القیمة العادلة المتعلق بالتغیرات في المخاطر االئتمانیة للمطلوبات یتم عرضھ في الدخل الشامل اآلخر 

الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر ھي الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث التعثر المحتملة في 

السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة .

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

االفصاحات 

التحول 

 -

 -

 -

خطط الشركة االستفادة من االعفاء الذي یسمح لھا بعدم تعدیل معلومات المقارنة للفترات السابقة فیما یتعلق بالتغیرات في 

التصنیف والقیاس ( یشمل االنخفاض ) . عادة یتم االعتراف بالفروقات في القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 

الناتجة من تطبیق المعیار والمطلوبات المالیة الناتجة من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي في األرباح المبقاة واالحتیاطات 

كما في 1 كانون الثاني 2018.

یجب تطبیق متطلبات محاسبة التحوط الجدیدة عادة بأثر مستقبلي إال أنھ یجوز للشركة اختیار تطبیق التغیر المتوقع.

یجوز للشركة عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 9 مبدئیا إختیار سیاستھا المحاسبیة لالستمرار في تطبیق متطلبات 

محاسبة التحوط الواردة في معیار المحاسبة الدولي 39 بدال من المتطلبات الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي 9 .

سیتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 9 من الشركة التأكد من عالقات محاسبة التحوط تتماشى مع اھداف واستراتیجیات إدارة 

المخاطر في الشركة وتطبیق نھج أكثر نوعیة ونظرة مستقبلیة لتقییم فعالیة التحوط كما یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 9 

متطلبات جدیدة تتعلق بإعادة التوازن لعالقة التحوط ویمنع عدم االستمرار االختیاري للمحاسبة عن التحوط وبموجب النموذج 

الجدید ، من المحتمل أن أكثر استراتیجیات إلدارة المخاطر ستكون مؤھلة للمحاسبة عن التحوط ، وبالتحدید تلك التي تتضمن 

تحوط عنصر مخاطر للبند غیر المالي ( ماعدا مخاطر العمالت األجنبیة).

بموجب معیار المحاسبة الدولي 39 فیما یتعلق بجمیع تحوطات التدفقات النقدیة ، یتم إعادة تصنیف المبالغ المتراكمة في 

احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة إلى األرباح أو الخسائر كتعدیل إعادة تصنیف في نفس السنة حیث أن التدفقات النقدیة المتوقعة 

المتحوط لھا تؤثر على األرباح أو الخسائر . إال أنھ وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 9 ، وفیما یتعلق بتحوطات التدفقات 

النقدیة لمخاطر العمالت األجنبیة المرتبطة بتوقع مشتریات الموجودات غیر المالیة ، فإن المبالغ المتراكمة في احتیاطي تحوط 

التدفقات النقدیة وتكلفة احتیاطي التحوط سیتم ادارجھا عوضا عن ذلك مباشرة في التكلفة األولیة للموجودات غیر المالیة عند 

اثباتھا .

المحاسبة عن نقاط االجل بأثر رجعي.

سوف تلتزم المؤسسة بمتطلبات الجھات االشرافیة فیما یخص المعیار رقم 9

سیتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 9 افصاحات جدیدة شاملة خاصة فیما یتعلق بالمحاسبة عن التحوط ومخاطر االئتمان 

والخسائر االئتمانیة المتوقعة

عادة یتم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 9 بأثر رجعي باستثناء مایلي :

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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التعدیالت السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ( دورة 2014 – 2016 ) 3)

 -

 -

 -

المعیار الدولي للتقریر المالي 16 عقود اإلیجار 1)

یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي للمستأجرین نموذج وحید للمحاسبة عن عقود اإلیجار . یقوم المستأجر باالعتراف باألصل 

المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد 

دفعات االیجار .توجد إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات ذات القیمة المنخفضة . تبقى 

طریقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابھة للمعیار الحالي – أي یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إلى عقود إیجار 

تمویلي أو عقود إیجار تشغیلي. 

یحل المعیار للتقریر المالي 16 محل التوجھات الحالیة لعقود االیجار بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي 17 عقود اإلیجار ، 

والتفسیر الدولي 4 لتحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد ایجار ، وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة 15 عقود اإلیجار 

التشغیلي الحوافز ، وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة 27 تقییم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار .

إن ھذا المعیار یسر مفعولھ للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد 1 كانون الثاني 2019 مع السماح بالتطبیق المبكر للمنشآت 

التي تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي 15 االیراد من العقود مع العمالء في أو قبل تاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي 

للتقریر المالي 16.

المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 1 " التطبیق األولي للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة " ثم إلغاء شرط مضي الوقت لإلعفاء 

عند تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى.

معیار المحاسبة الدولي رقم 28 " االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة " یحق للمشاریع المشتركة 

الرأسمالیة أو أي منشأة أخرى مماثلة إختیار قیاس استثماراتھا في الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة على أساس القیمة 

العادلة من خالل األرباح والخسائر . یحق تطبیق ھذا المعیار بشكل منفصل على كل استثمار على حدة.

یحق للمنشآت المستثمرة بخالف المنشآت االستثماریة ، االستمرار في تطبیق محاسبة القیمة العادلة على منشآتھا التابعة 

والمطبقة بواسطة منشآة زمیلة استثماریة أو مشروع مشترك استثماري . یحق تطبیق ھذا المعیار بشكل منفصل على كل 

استثمار في شركة زمیلة أو في مشروع مشترك . یتم تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي على الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون 

الثاني 2018 مع السماح بالتطبیق المبكر .

ب- معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد:

فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر للسنوات التي تبدأ بعد 1 كانون الثاني 2019 .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد إیجار 

 تطبیق تعریف المعیار الدولي للتقریر المالي 16 لعقد االیجار لكافة عقودھا .- 

 أو تطبیق وسیلة عملیة وعدم إعادة تقییم ما إذا كان العقد یمثل إیجار أو یحتوي على إیجار.- 

التحول 

التعدیالت السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ( دورة 2015 – 2017 ) 2)

 -

 -

 -

یجوز للشركة عند التحول إلى المعیار الدولي 16 اختیار إما : 

یجوز للشركة كمستأجر إما تطبیق المعیار باستخدام نھج : 

- بأثر رجعي ، أو 

- بأثر رجعي معدل بطرق عملیة اختیاریة .

المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (3) "تجمع األعمال" تقوم الشركة بإعادة قیاس الحصة المحتفظ بھا سابقا في العملیات 

المشتركة عندما تقوم الشركة بالسیطرة.

یقوم المستأجر بتطبیق الخیار باستمرار على جمیع عقود اإلیجار وتخطط الشركة حالیا تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 16 

مبدئیا في 1 كانون الثاني 2019 . لم تحدد الشركة بعد نھج التحول الذي ستقوم بتطبیقھ .

ال یتطلب من الشركة كمؤجر إجراء أي تعدیالت لعقود اإلیجار التي تكون فیھا مؤجرا بخالف مؤجر وسیط في عقد  تأجیر

 بالباطن.

المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (11) "الترتیبات المشتركة" ال تقوم الشركة بإعادة قیاس الحصة المحتفظ بھا سابقا في 

العملیات المشتركة عندما تقوم الشركة بالسیطرة.

معیار المحاسبة الدولي رقم (23) "تكالیف االقتراض" تقوم الشركة باعتبار القرض المخصص لتطویر أي موجودات ضمن 

القروض في حال أنھ یھدف إلى تمویل الموجودات المؤھلة الجاھزة لالستخدام المحدد أو البیع. إن ھذا التعدیل مطبق بدایة من 

1 ینایر 2019 مع السماح بالتطبیق المبكر.

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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أسس إعداد القوائم المالیة والسیاسات المحاسبیة الھامة:3

أسس إعداد القوائم المالیة:3.1

تصریح التقید بالمعاییر

-

أسس التقییم

-

- الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا بغرض المتاجرة.

- االستثمارات في حقوق الملكیة.

- الموجودات المالیة المتوفرة للبیع.

- األدوات المالیة المشتقة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.

-

السیاسات المحاسبیة الھامة:3.2

العمالت األجنبیة :•

إن العملیات الجاریة بعمالت غیر عملة إعداد التقاریر المالیة (عمالت أجنبیة ) یتم تسجیلھا على أساس أسعار القطع السائدة 

بتواریخ العملیات .

بتاریخ كل بیان وضع مالي یتم إعادة تحویل البنود المالیة بالعمالت األجنبیة على أساس أسعار القطع السائدة بتاریخ بیان 

الوضع المالي . إن البنود غیر المالیة بالعمالت األجنبیة المسجلة على أساس القیمة العادلة یعاد تحویلھا على أساس أسعار 

القطع السائدة في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة . إن البنود غیر المالیة التي جرى تقییمھا على أساس الكلفة التاریخیة 

بعملة أجنبیة ال یعاد تحویلھا .

تقید فروقات القطع في األرباح والخسائر في الفترة التي نشأت فیھا ، باستثناء فروقات القطع على العملیات المنفذة بقصد 

التحّوط لمخاطر محددة بعمالت أجنبیة و فروقات القطع على بنود مالیة تمثل أرصدة مدینة مطلوبة أو دائنة متوجبة إلى نشاط 

أجنبي من غیر المقرر أو المتوقع تسدیدھا یتم تسجیلھا في الدخل الشامل اآلخر و إظھارھا في حساب فروقات تحویل عمالت 

أجنبیة ضمن حقوق المساھمین ومن ثم تقید في األرباح والخسائر .

أعدت البیانات المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ومعاییر المحاسبة الدولیة وتفسیراتھا ووفقاً للقوانین المحلیة النافذة 

وتعلیمات وقرارات مجلس النقد والتسلیف ، كما أن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة تتفق مع تلك 

السیاسات التي تم على أساسھا إعداد البیانات المالیة للفترة المنتھیة في 31 كانون األول 2017 .

أعدت القوائم المالیة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء البنود التالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة:

إن اللیرة السوریة ھي العملة التشغیلیة للشركة وھي عملة عرض القوائم المالیة وھي عملة االقتصاد الوطني.

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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االعتراف و إلغاء االعتراف بالموجودات والمطالیب المالیة :•

یتم اإلعتراف المبدئي بالقروض والتسلیفات والودائع وسندات الدین الصادرة بالتاریخ الذي نشأت فیھ . ویتم اإلعتراف المبدئي 

بجمیع الموجودات والمطالیب المالیة األخرى في التاریخ الذي تصبح فیھ المؤسسة فریقاً في الشروط التعاقدیة .

یتم القیاس المبدئي للموجودات والمطالیب المالیة بالقیمة العادلة . إن تكالیف إجراء العملیة المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار 

الموجودات والمطالیب المالیة (باستثناء الموجودات والمطالیب المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ) یتم إضافتھا 

أو تنزیلھا من القیمة العادلة للموجودات و المطالیب المالیة ، حسبما ینطبق ، عند اإلعتراف المبدئي  . أما تكالیف إجراء العملیة 

المرتبطة  مباشرة باقتناء الموجودات والمطالیب المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر فیتم اإلعتراف بھا فوراً في 

األرباح أو الخسائر.

یتم إلغاء اإلعترف بأصل مالي عند انتھاء أجل الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من األصل ، أو عندما تحّول األصل المالي في 

عملیة تتضمن تحویل جمیع مخاطر وعائدات ملكیة األصل المالي إلى منشأة أخرى . إذا لم تحول المؤسسة أو تحافظ على جمیع 

مخاطر وعائدات ملكیة األصل واستمرت بالسیطرة على األصل المنقول ، یجب أن تعترف المؤسسة بحصتھا المحتفظ بھا في 

األصل وباإللتزامات المترتبة عنھا في المبالغ التي قد یتم دفعھا . إذا حافظت  المؤسسة بصورة مھمة على جمیع مخاطر وعائدات 

ملكیة األصل المنقول ، یجب أن تستمر المؤسسة باإلعتراف باألصل المالي وكذلك اإلعتراف باإلقتراضات الضامنة للعائدات 

المقبوضة .

عند إلغاء اإلعتراف بأصل مالي بالقیمة المطفأة ، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل ومجموع المقابل المقبوض 

وبرسم القبض ضمن األرباح أو الخسائر .

ال یتم إلغاء اإلعتراف بسندات الدین المستبدلة بسندات دین ذات استحقاقات أطول ومخاطر مماثلة والمصدرة من المصدر عینھ 

حیث إنھا ال تفي بشروط إلغاء اإلعتراف . یتم تأجیل العالوات والحسومات الناتجة عن عملیة بدل السندات المذكورة وإطفاؤھا 

كتعزیز للعائد على مدى الفترة المتبقیة لالستحقاقات المـمددة. یتم إلغاء االعتراف من قبل المؤسسة بالتزامات مالیة فقط عند إعفاء 

أو إلغاء أو انتھاء أجل اإللتزامات الخاصة بھا .

یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لاللتزام المالي الذي تم إلغاء االعتراف بھ والمقابل المدفوع وبرسم الدفع ، بما في ذلك 

األصول غیر النقدیة المنقولة أو االلتزامات المتكبدة ضمن األرباح أو الخسائر .

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

المطالیب المالیة :

-

-

-

تقاص الموجودات والمطالیب المالیة :•

المطالیب المالیة و أدوات حقوق الملكیة :

التصنیف كدین أو حقوق ملكیة :

كان االلتزام المالي یمثل جزء من عقد یحتوي على مشتق مدمج أو أكثر ، وكان العقد المختلط بكاملھ محدداً بالقیمة العادلة من 

خالل األرباح أو الخسائر بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (9) .

تقاص الموجودات والمطالیب المالیة وتظھر في بیان الوضع المالي بالصافي فقط عندما یكون ھناك حق قانوني لعمل ذلك أو 

عندما تنوي المؤسسة اما القیام بالتسویة على أساس صافي القیمة و اما أن یحقق الموجودات ویسدد المطالیب بشكل متزامن .

إن االلتزام المالي غیر المحتفظ بھ بغرض المتاجرة قد یحدد بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف األولي إذا:

كان مثل ھذا االعتراف یلغي أو یخفف بشكل جوھري تضارب القیاس واالعتراف الذي قد ینتج ، أو

كان االلتزام المالي یمثل جزء من الشركة أصول مالیة أو التزامات مالیة أو االثنین معاً والتي یتم إدارتھا وتقیـیم أداؤھا على 

أساس القیمة العادلة وفقاً الستراتیجیة موثقة إلدارة المخاطر للمؤسسة أو استراتیجیة استثماریة موثقة ، وتقدم المعلومات حول 

االلشركة داخلیاً وفق ذلك األساس ، أو

یتم تصنیف أدوات الدین وحقوق الملكیة التي تصدرھا المؤسسة كمطالیب مالیة أو حقوق ملكیة بناء على جوھر االتفاقیات 

التعاقدیة والتعریف لاللتزام المالي وألداة حقوق الملكیة .

أداة حقوق الملكیة ھي أي عقد یثبت الحصة المتبقیة في موجودات المنشأة بعد خصم جمیع التزاماتھا . یتم االعتراف بأدوات 

حقوق الملكیة الصادرة عن المؤسسة بقیمة العائدات المقبوضة صافي من تكالیف اإلصدار المباشرة .

إذا أعادت المؤسسة شراء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بھا ، فیتم االعتراف بھا واقتطاعھا من حقوق الملكیة . ال یتم االعتراف 

بأي ربح أو خسارة في األرباح أو الخسائر عند شراء أو بیع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمؤسسة .

یتم تصنیف األجزاء المكونة لألدوات المركبة (سندات قابلة للتحویل )الصادرة عن المؤسسة بشكل منفصل كمطالیب مالیة أو أداة 

حق ملكیة وفقاً لجوھر االتفاقیات التعاقدیة وتعریف االلتزام المالي و أداة حقوق الملكیة . إن خیار التحویل الذي سیتم تسدیده 

بموجب تبادل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر مقابل عدد محدد من أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمؤسسة ھو بمثابة أداة حق 

ملكیة .

المطالیب المالیة التي ال یحتفظ بھا بغرض المتاجرة وال یتم تحدیدھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ، یتم قیاسھا 

الحقاً بالكلفة المطفأة باستعمال طریقة الفائدة الفعلیة .

یتم تحدید المطالیب المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما یحتفظ بااللتزام المالي بغرض المتاجرة.

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

تدني قیمة الموجودات المالیة :•

الموجودات الثابتة المادیة :•

معدالت االستھالكسنوات

%6.615معدات وأجھزة وأثاث

%520أجھزة الحاسب اآللي

%520التحسینات على الماجور

في تاریخ كل بیان وضع مالي یتم تقیـیم الموجودات المالیة ، ماعدا تلك التي ھي على أساس القیمة العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر ، لناحیة وجود مؤشرات تدني في قیمتھا . یكون ھنالك تدني في قیمة الموجودات المالیة عند وجود دلیل حّسي ، نتیجة 

حصول حدث أو أكثر بعد إجراء القید األولي للموجودات ، إن التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لالستثمار قد تأثرت .

تشتمل األدلة الموضوعیة على أن أصالً مالیاً أو مجموعة أصول مالیة انخفضت قیمتھا ، على الصعوبات المالیة التي یمكن أن 

تواجھ الجھة المقترضة أو المصدرة ، مخاطر السیولة و المخاطر التشغیلیة ، إضافة إلى األخذ بعین االعتبار اتجاه ومستوى 

التدني في أدوات مالیة مماثلة .

عند النظر بوجود دلیل على تدني قیمة الموجودات المسجلة بالكلفة المطفأة ، تأخذ المؤسسة بعین اإلعتبار الموجودات بشكل 

منفرد وبشكل جماعي .

إن خسائر تدني قیمة الموجودات المسجلة على أساس الكلفة المطفأة تحدد بما یساوي الفرق بین القیمة الدفتریة لألصول المالیة 

والقیمة االستردادیة المقدرة و یتم تقیدھا في األرباح أو الخسائر . إذا حصل انخفاض في خسارة تدني القیمة في فترة الحقة ، یتم 

عكس خسارة تدني القیمة المقیدة سابقاً من خالل األرباح أو الخسائر ضمن حدود  القیمة الدفتریة لألصل المالي بتاریخ عكس 

خسارة تدني القیمة التزید عما كان یمكن أن تبلغھ الكلفة المطفأة فیما لو لم یتم قید خسارة تدني القیمة .

بالنسبة إلى أدوات حقوق الملكیة یعتبر االنخفاض الكبیر في القیمة العادلة إلى مادون تكلفتھا أو االنخفاض الذي یستغرق وقتا 

طویالً دلیالً موضوعیاً على انخفاض القیمة .

تظھر الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد تنزیل اإلستھالك المتراكم عندما تكون جاھزة لإلستخدام بطریقة القسط الثابت على مدى 

العمر اإلنتاجي المتوقع لھا، تم تحدید العمر اإلنتاجي لجمیع الموجودات الثابتة على الشكل التالي :

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

الموجودات غیر المادیة :•

نقد في الصندوق وأرصدة لدى المصارف : •

ضریبة الدخل:•

قروض و تسلیفات:•

    المؤونةنوع االرصدة

%2األرصدة غیر المتأخرة

%5األرصدة المتأخرة من یوم إلى 30 یوم

%20األرصدة المتأخرة  من 31 إلى 60 یوم

%50األرصدة المتأخرة  من 61 یوم إلى 90 یوم

رديء%100األرصدة المتاخرة من 91 یوم الى 120یوم

یتم اطفاء الموجودات غیر الملموسة، بإستثناء الشھرة، باستعمال طریقة القسط الثابت و بنسبة 20% و ھي تخضع الختبار التدني 

في قیمتھا.

قامت المؤسسة بتطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم (12) "ضرائب الدخل" وتعدیالتھ حیث یقتضي المعیار بوصف المعالجة 

المحاسبیة لضرائب الدخل ، والمسألة األساسیة في ذلك ھي تحدید كیفیة المحاسبة عن التبعات الجاریة والمستقبلیة للضریبة. 

تخضع أرباح المؤسسة لضریبة دخل األرباح الحقیقة بمعدل وحید قدره %25 خمس وعشرون بالمائة من األرباح الصافیة عمالً 

بأحكام القانون 28 تاریخ 16 نیسان 2001 .

القروض و التسلیفات ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید ، غیر االستثمارات في أوراق مالیة، و 

غیر محتفظ بھا للمتاجرة تقید القروض و التسلیفات على أساس الكلفة المطفأة بعد تنـزیل الفائدة غیر المحققة و بعد مؤونة تدني 

قیمة الدیون . تسجل الدیون الردیئة و المشكوك بتحصیلھا وفقاً لألساس النقدي و ذلك لوجود شكوك أو احتمال بعدم تحصیل 

قیمتھا األصلیة أو عائداتھا.

تقییم اإلدارة بطریقة مستمرة، مدى مالئمة مؤونة خسائر القروض بناء على الخبرات السابقة، و األوضاع االقتصادیة السائدة و 

الشروط المالیة للعمالء  و أداء القروض الفردیة و الجماعیة في إطار اتفاقات القروض.

تم تكوین مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة كما في 31 كانون األول 2018 ووفقاً لقرار مجلس النقد و التسلیف رقم 589/ م ن 

/ ب 4 تاریخ 22 تشرین الثاني 2009 :

التصنیف

عادي

یتطلب اھتماماً خاصاً 

دون المستوى المقبول

مشكوك في تحصیلھ

ھو النقد واألرصدة النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشھر ( استحقاقھا األصلي ثالثة أشھر فأقل ) وتتضمن النقد واألرصدة 

لدى المصارف والمؤسسات المصرفیة ، وتنـزل ودائع المصارف والمؤسسات المصرفیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشھر 

(استحقاقھا األصلي ثالثة أشھر فأقل) واألرصدة المقیدة بالسحب .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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 تعویضات نھایة الخدمة للموظفین:•

المؤونات:•

حصة السھم من األرباح:•

یتم شطب األرصدة المتاخرة أكثر من 120 یوم عمالً بالبند التاسع من المادة الحادیة عشر المتعلقة بتصنیف الدیون وتكوین 

مخصصات الدیون بالقرار رقم (589 / م ن / ب4 ) .

إن خسارة تدني القیمة المحددة بالنسبة لخسائر الدیون تحدد عن طریق تقییم كل حالة على حدا ھذه الطریقة تطبق على القروض و 

التسلیفات المصنفة وإن العوامل التي تؤخذ باإلعتبار عند تقدیر المؤونة لخسائر الدیون تتضمن الحد األعلى لالئتمان المتوفر 

للفریق اآلخر، مقدرة الفریق اآلخر على إنتاج تدفقات نقدیة كافیة لتسدید التسلیفات الممنوحة لھ، و قیمة الضمانة وإمكانیة تملك 

أصول استیفاء للدین. إن مؤونات خسائر الدیون بشأن القروض المقیّمة جماعیاً یتم تحدیدھا بناء على الخسائر التي تعرضت لھا 

محافظ قروض ذات صفات مشابھة ، ھذا ولم یتم احتساب أیة مؤونات إضافیة یمكن أن تتعرض لھا محفظة القروض .

إن المؤسسة الوطنیة مسجلة في مؤسسة التأمینات االجتماعیة في الجمھوریة العربیة السوریة و تسدد بشكل منتظم التأمینات 

المستحقة علیھا لمؤسسة التأمینات االجتماعیة وذلك بعد تحصیل حصة الموظف من تلك التأمینات . تمثل ھذه المساھمات إتفاق 

المؤسسة مع موظفیھا حول تعویض نھایة الخدمة وبالتالي سوف یحصل الموظفون على ھذا التعویض من مؤسسة التأمینات 

االجتماعیة. لیس على المؤسسة أي التزامات أخرى تجاه موظفیھا فیما یتعلق بتعویض نھایة الخدمة.

تقوم المؤسسة بعرض حصة السھم من األرباح (الخسائر) األساسیة و المخفضة بالنسبة ألسھمھا العادیة . ویتم احتساب حصة 

السھم من األرباح (الخسائر) األساسیة بتقسیم صافي الربح أو الخسارة للفترة العائدة لحملة االسھم العادیة للمؤسسة على المعدل 

الموزون لعدد األسھم العادیة المتداولة خالل الفترة .

یتم قید المؤونات إذا ترتب على المؤسسة نتیجة حدث سابق أي موجب قانوني أو استنتاجي یمكن تقدیره بشكل موثوق ، وإنھ من 

المحتمل أن یتوجب إجراء تدفق منافع اقتصادیة إلى الخارج لتسدید الموجب القانوني یتم تحدید المؤونات عن طریق حسم التدفقات 

النقدیة المستقبلیة المتوقعة بإستعمال نسبة قبل الضریبة التي تعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقد و المخاطر المحددة 

لاللتزام ، حسبما ینطبق.

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

المنح الحكومیة:•

االعتراف باالیرادات واألعباء :•

نقد في الصندوق4

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2018

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2017

(مدققة)(مدققة)

349,3634,456,533النقد في الصندوق - ل.س

349,3634,456,533اإلجمالي

تقید إیرادات و أعباء الفوائد على أساس االستحقاق، مع األخذ بالحسبان رصید األصل و النسبة المطبقة علیھ، بإستثناء القروض و 

التسلیفات المصنفة دون العادیة و المشكوك بتحصیلھا التي یتم االعتراف بعائداتھا فقط عند تحقق استردادھا، كما تتضمن ایرادات 

و أعباء الفوائد إطفاء الحسومات و العالوات . إن ایرادات و أعباء الرسوم و العموالت التي تشكل جزءاً أساسیاً من نسبة الفائدة 

الفعلیة على الموجودات المالیة أو المطالیب المالیة ( مثل العموالت على القروض ) یتم إدراجھا ضمن ایرادات و أعباء الفوائد 

ویتم تقییدھا مباشرة عند تنفیذ الخدمات المعنیة.

یتمثل ھذا البند من صنادیق المؤسسة الموزعة لدى المركز الرئیسي وفرع دمشق والالذقیة وجبلة وطرطوس.

ھي مساعدات حكومیة على شكل نقل موارد للمشروع مقابل التزام سابق أو مستقبلي بشروط محددة متعلقة بنشاطات التشغیل 

لدى المؤسسة و یقصد بالحكومیة في معرض تطبیق ھذه السیاسة الحكومة والوكالت الحكومیة و الھیئات المشابھة سواء أكانت 

محلیة أو وطنیة أو دولیة.

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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أرصدة لدى المصارف 5

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2018

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2017

(مدققة)(مدققة)

(1)
6,534,16417,296,311حسابات جاریة لدى المصارف المحلیة 

(1,451,431)(97,202)شیكات واوراق دفع تحت التسویة

(2)
                                  -28,000,000ودائع ألجل ( استحقاقھا األصلي  3 أشھر أو اقل) 

34,436,96215,844,880اإلجمالي

(1)

(2)

ودائع لدى مصارف 6

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2018

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2017

(مدققة)(مدققة)

                  61,000,000                                  -ودائع ألجل ( استحقاقھا األصلي أكثر من 3 أشھر )

                  61,000,000                                  -اإلجمالي

صافي التسھیالت االئتمانیة لألفراد7

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2018

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2017
(مدققة)(مدققة)

(1)
868,328,099623,823,318تسھیالت ائتمانیة

(12,726,919)(19,393,629)مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة 

9,939,1246,599,128فوائد مستحقة غیر مقبوضة
(23,390)(6,809)فوائد معلقة (2)

858,866,786617,672,136صافي القیمة الدفتریة

 تتوزع الحسابات المصرفیة الجاریة  كما في 31 كانون األول 2018  من خالل ثالثة مصارف خاصة عاملة في الجمھوریة 

العربیة السوریة .

ان أرصدة الودائع لدى المصارف لعام 2017 ھي عبارة عن ودیعة واحدة فقط ولمدة 4 أشھر وھي منتجة للفوائد ومعدل الفائدة 

علیھا %8.

إن أرصدة الودائع لدى المصارف لعام 2018 تمثل ودیعتین االولى تم ربطھا لمدة شھر واحد بقیمة 13 ملیون لیرة سوریة 

بمعدل 7% والثانیة لمدة ثالثة اشھر بقیمة 15 ملیون لیرة  بمعدل  7.25%  وتتجدد بشكل تلقائي .

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

19



مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

(1)

مبلغ الضمانة الرصید القائم القروض الممنوحةتصنیف الدین 

18,725,0009,795,08322,269,625عادي

3,200,0002,045,6503,200,000یتطلّب اھتماماً خاصاً 

21,925,00011,840,73325,469,625اإلجمالي 

مبلغ الضمانة الرصید القائم القروض الممنوحةتصنیف الدین 

          19,559,815          14,500,00010,272,109عادي

            1,863,690               526,670  1,375,000یتطلّب اھتماماً خاصاً 

          21,423,505          10,798,779  15,875,000اإلجمالي 

فوائد معلقة(2)

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2018

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2017

(مدققة)(مدققة)

23,390110,877

74,200112,991فوائد معلقة خالل الفترة

(42,983)(195,629)

(47,799)                       (4,848)

6,80923,390اإلجمالي

ینـزل الفوائد المعلقة التي تم شطبھا خالل الفترة

بلغت قیمة الكفاالت الشخصیة لعام 2018 والتي تغطي قروض فعالة بقیمة / 856,487,366  / ل.س، كما بلغت قیمة 

الضمانات العینیة في نھایة فترة 31 كانون األول 2018 مبلغ / 25,469,625/ وھي تغطي قروض فعالة بقیمة 11,840,733 

من المحفظة االئتمانیة حیث یتم مراقبة تلك الضمانات خارج القوائم المالیة للمؤسسة وكانت على الشكل التالي :

رصید الفوائد المعلقة كما في بدایة الفترة

ینـزل مستردات من الفوائد المعلقة خالل الفترة

بلغت قیمة الكفاالت الشخصیة لعام 2017والتي تغطي قروض فعالة بقیمة / 613,024,539 / ل.س، كما بلغت قیمة الضمانات 

العینیة في نھایة عام 2017 مبلغ / 21,423,505/ وھي تغطي قروض فعالة بقیمة 10,798,779 من المحفظة االئتمانیة حیث 

یتم مراقبة تلك الضمانات خارج القوائم المالیة للمؤسسة وكانت على الشكل التالي :

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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تتوزع التسھیالت االئتمانیة بحسب نوع القرض كما یلي :

القیمة النسبة

ل.س%

القروض المنتجة (عادي باإلضافة إلى ما یتطلب اھتماماً خاصاً ):

99.99868,265,774قروض األفراد 

99.99868,265,774

الدیون غیر المنتجة (متأخرة):

0.0162,325قروض األفراد 

0.0162,325

100.00868,328,099

تتوزع التسھیالت االئتمانیة بحسب الفئات والمراكز كما یلي :

االجماليالنسبةدیون غیر منتجةالنسبةدیون منتجةالمركز

ل.س%ل.س%ل.س

149,608,453                    100               149,546,12817.262,325دمشق

0.0307,165,847                         -307,165,84735.4الالذقیة

225,869,943                         -                         -225,869,94326.0جبلة

185,683,855                         -                         -185,683,85521.4طرطوس

868,265,77410062,325100868,328,099اإلجمالي

تتوزع التسھیالت االئتمانیة حسب التصنیف مع مراعاة نوع القرض كما یلي  :

المجموعمجموعاتأفراد 

ل.سل.سل.س

800,769,755-800,769,755

67,496,019-67,496,019

62,325-62,325

-                         --                         

-                         --                         

868,328,099-868,328,099اإلجمالي

عادي 

كما في 31 كانون األول 2018

كما في 31 كانون األول 2018

كما في 31 كانون األول 2018

التصنیف

یتطلب اھتماماً خاصاً 

دون المستوى المقبول 

مشكوك في تحصیلھ 

رديء

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

المجموع النسبةفردي

ل.س%ل.س

16,011,47782.616,011,477

3,369,68717.43,369,687

12,4650.112,465

-                         -                         -                         

-                         -                         -                         

19,393,62910019,393,629اإلجمالي

تتوزع التسھیالت االئتمانیة وفقاً لالستحقاقات كمایلي   :

المجموع النسبةفردي

ل.س%ل.س

73,953,6618.573,953,661

140,555,77616.2140,555,776

186,807,19121.5186,807,191

273,530,61631.5273,530,616

78,895,1459.178,895,145

114,585,70913.2114,585,709

868,328,099100868,328,099اإلجمالي

بین سنة ونصف وخمس سنوات

االستحقاقات

أقل من شھر

1-3 أشھر

3-6 أشھر

6-12 أشھر

عادي 

یتطلب اھتماماً خاصاً 

دون المستوى المقبول 

مشكوك في تحصیلھ 

رديء

كما في 31 كانون األول 2018

كما في 31 كانون األول 2018

التصنیف

یتوزع مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة حسب التصنیف مع مراعاة نوع القرض وذلك بعد تخفیض قیمة الضمان النقدي

 كما یلي :

بین سنة وسنة ونصف

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

تتوزع التسھیالت االئتمانیة وفقاً للشرائح  كمایلي  :

المجموع النسبةفردي

ل.س%ل.س

-                         -                         -                         

-                         -                         -                         

19,144,7592.219,144,759

30,883,9583.630,883,958
35,140,3274.035,140,327

139,043,24816.0139,043,248
166,344,34519.2166,344,345
467,334,61253.8467,334,612
10,436,8501.210,436,850

868,328,099100868,328,099

یتوزع مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة حسب الشرائح المعتمدة كمایلي   :

المجموع النسبةأفراد

ل.س%ل.س

16,011,47782.616,011,477

3,369,68717.43,369,687

12,4650.112,465

-                         -                         -                         

-                         -                         -                         

10019,393,629

حركة مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة كانت كما یلي :

(مدققة)

(12,726,919)
(6,666,710)

(19,393,629)

اضافات - أعباء الفترة
الرصید كما في آخر الفترة 

الرصید كما في أول الفترة

المتأخرون أكثر من 90 یوم

اإلجمالي

اإلجمالي

كما في 31 كانون األول 2018

الدیون

الدیون الجیدة غیر المتأخرة 

للفترة المنتھیة في

31 كانون األول 2018

بین 400,000 - 500,000

كما في 31 كانون األول 2018

االستحقاقات

بین 1 - 25,000

بین 25,000 -   50,000

بین 50,000   - 100,000 

بین 100,000 - 150,000

بین 150,000 - 200,000

بین 200,000 - 300,000

بین 300,000 - 400,000

المتأخرون من 1 إلى 30 یوم

المتأخرون من 31 یوم إلى 60 یوم 

المتأخرون من 61 إلى 90 یوم 

بین 500000 الى 1000000

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

تتوزع التسھیالت االئتمانیة وفقاً لنوع القرض كما یلي :

القیمةالنسبة من القیمةعدد القروض القائمةالقطاع

ل.س%ل.س

2,89069.26601,372,926تجاريقرض مشروع قائم

2151.7915,503,985اسكانقرض إكساء وترمیم

10.0148,775استھالكيقرض استھالكي

57418.83163,479,589تجاريقرض وطني قائم

712.0317,664,044تجاريقرض وطني تأسیس

2101.5813,744,687تعلیميقرض تعلیمي

3232.2919,921,418صحيقرض صحي

10.006,850متنوعقرض عمال النقل الجوي

1944.2136,585,824تجاريقرض تأسیس المشاریع

4,479100868,328,099

كما في 31 كانون األول 2018

نوع القرض 

اإلجمالي

قامت المؤسسة خالل الفترة بمنح  3232  قرض بمبلغ إجمالي قدره / 1,055,885,000 /  ل.س .

قامت المؤسسة بتشكیل مخصص تدني للتسھیالت االئتمانیة على أساس المحفظة بمبلغ /19,393,629/ ل.س للسنة المنتھیة 

في 31 كانون االول  2018  بحسب الضوابط اإلحترازیة الصادرة عن مصرف سوریة المركزي ( قرار مجلس النقد 

والتسلیف رقم 589 / م ن/ ب 4  تاریخ 22 تشرین الثاني 2009 ) .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

تتوزع التسھیالت االئتمانیة بحسب نوع القرض كما یلي :

القیمة النسبة

ل.س%

القروض المنتجة (عادي باإلضافة إلى ما یتطلب اھتماماً خاصاً ):

99.95623,526,107قروض األفراد 

99.95623,526,107

الدیون غیر المنتجة (متأخرة):

0.05297,211قروض األفراد 

0.05297,211

100623,823,318

تتوزع التسھیالت االئتمانیة بحسب الفئات والمراكز كما یلي :

االجماليالنسبةدیون غیر منتجةالنسبةدیون منتجةالمركز

ل.س%ل.س%ل.س

89,245,950             -                        -89,245,95014.3دمشق

277,390,59044.587,02829.3277,477,618الالذقیة

163,642,988             -                        -163,642,98826.2جبلة

93,456,761           71             93,246,57815.0210,183طرطوس

623,526,106100297,211100623,823,318اإلجمالي

تتوزع التسھیالت االئتمانیة حسب التصنیف مع مراعاة نوع القرض كما یلي  :

المجموعمجموعاتأفراد 

ل.سل.سل.س

609,619,147-609,619,147

13,906,960-13,906,960

270,849-270,849

19,137-19,137

7,225-7,225

623,823,318-623,823,318اإلجمالي

عادي 

كما في 31  كانون األول 2017

كما في 31  كانون األول 2017

كما في 31  كانون األول 2017

التصنیف

یتطلب اھتماماً خاصاً 

دون المستوى المقبول 

مشكوك في تحصیلھ 

رديء

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

المجموع النسبةفردي
ل.س%ل.س

11,986,94194.211,986,941
669,0155.3669,015
54,1700.454,170
9,5680.19,568
7,2250.17,225

12,726,91910012,726,919اإلجمالي

تتوزع التسھیالت االئتمانیة وفقاً لالستحقاقات كمایلي   :

المجموع النسبةفردي
ل.س%ل.س

57,227,8489.257,227,848
152,546,43424.5152,546,434
126,341,80520.3126,341,805
183,434,36329.4183,434,363
23,437,6073.823,437,607
80,835,26013.080,835,260

623,823,318100623,823,318اإلجمالي

تتوزع التسھیالت االئتمانیة وفقاً للشرائح  كمایلي  :

المجموع النسبةفردي
ل.س%ل.س

14,119,9002.314,119,900
72,304,21011.672,304,210
93,210,61914.993,210,619

129,494,75320.8129,494,753
24,355,8813.924,355,881
80,751,48212.980,751,482

144,028,49823.1144,028,498
65,557,97510.565,557,975

623,823,318100623,823,318

التصنیف

یتوزع مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة حسب التصنیف مع مراعاة نوع القرض وذلك بعد تخفیض قیمة الضمان النقدي

 كما یلي :

اإلجمالي

عادي 
یتطلب اھتماماً خاصاً 

دون المستوى المقبول 
مشكوك في تحصیلھ 

رديء

بین 400,000 - 500,000

بین سنة ونصف وخمس سنوات

االستحقاقات

كما في 31  كانون األول 2017

1-3 أشھر
3-6 أشھر

6-12 أشھر

كما في 31  كانون األول 2017
االستحقاقات

أقل من شھر

كما في 31  كانون األول 2017

بین 150,000 - 200,000
بین 200,000 - 300,000
بین 300,000 - 400,000

بین سنة وسنة ونصف

بین 1 - 25,000
بین 25,000 -50,000
بین 100,000-50,000

بین 150,000-100,000

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

یتوزع مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة حسب الشرائح المعتمدة كمایلي   :

المجموع النسبة

ل.س%

94.211,986,941

5.3669,015

0.454,170

0.19,568

0.17,225

10012,726,919

حركة مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة كانت كما یلي :

(مدققة)

9,186,398

3,572,892

(32,371)دیون مشطوبة

-                             

12,726,919

كما في 31  كانون األول 2017

المتأخرون من 1 إلى 30 یوم

اضافات - أعباء الفترة

الدیون الجیدة غیر المتأخرة 

المتأخرون من 31 یوم إلى 60 یوم 

المتأخرون من 61 إلى 90 یوم 

المتأخرون أكثر من 90 یوم

اإلجمالي

استردادات من دیون مشطوبة

الرصید كما في آخر الفترة 

قامت المؤسسة بتشكیل مخصص تدني للتسھیالت االئتمانیة على أساس المحفظة بمبلغ /12,726,919/ ل.س للسنة المنتھیة 

في 31 كانون األول 2017  بحسب الضوابط االحترازیة الصادرة عن مصرف سوریة المركزي ( قرار مجلس النقد 

والتسلیف رقم 589 / م ن/ ب 4  تاریخ 22 تشرین الثاني 2009 ) ولقد تم شطب قرض واحد  بسبب تعثر الزبائن في السداد 

وذلك لعدم قدرتھم على تسدید أقساط القروض لتعثر مشاریعھم أو لفقدانھم مصادر الدخل وخصوصاً في األماكن غیر اآلمنة 

بقیمة/32,371/ ل.س والتي تم تشكیل مخصص لھا سابقاً .

للفترة المنتھیة في

31  كانون األول 2017

الرصید كما في أول الفترة

الدیون

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

تتوزع التسھیالت االئتمانیة وفقاً لنوع القرض كما یلي :

القیمةالنسبة من القیمةعدد القروض القائمةالقطاع

ل.س%ل.س

2,59874.67465,822,630تجاري

961.267,835,019اسكان

9644.2326,379,676استھالكي

2398.9956,053,016تجاري

371.529,493,100تجاري

1681.9211,979,417تعلیميقرض تعلیمي

1992.1013,099,729صحيقرض صحي

1650.915,665,909متنوع

1184.4127,494,822تجاري

4,584100623,823,318

قامت المؤسسة خالل الفترة بمنح  4109  قرض بمبلغ إجمالي قدره / 840,965,000 /  ل.س .

اإلجمالي

قرض مشروع قائم

قروض اكساء وترمیم

قروض استھالكیة

قرض وطني قائم

قرض تأسیس مشاریع

قرض عمال النقل الجوي

قرض وطني تأسیس

نوع القرض 

كما في 31  كانون األول 2017

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

ذمم مدینة أخرى 8

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2018

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2017

(مدققة)(مدققة)

(*)
9,650,24722,977,621مصاریف مدفوعة مقدماً 

70,622319,740

581,103934,675

10,301,97124,232,035

 یتكون بند المصاریف المدفوعة مقدماً مما یلي :
(*)

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2018

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2017

(مدققة)(مدققة)

8,781,39021,850,288

422,343487,394

446,514639,939مصاریف أخرى مدفوعة مقدماً 

9,650,24722,977,621

فوائد مستحقة عن ودائع لدى المصارف 

ذمم مدینة مختلفة 

اإلجمالي

اإلجمالي

إیجار مدفوع مقدماً 

تأمین مدفوع مقدماً 

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

موجودات ثابتة مادیة (صافي)9

ل.سل.سل.سل.س

التكلفة التاریخیة

30,834,78410,980,26535,048,45276,863,501الرصید كما في 1 كانون الثاني 2018

9,494,800                              -1,788,5007,706,300اإلضافات 

32,623,28418,686,56535,048,45286,358,301الرصید كما في 31 كانون األول 2018

اإلھتالك المتراكم

(35,859,412)(18,497,677)(6,493,934)(10,867,801)الرصید كما في 1 كانون الثاني 2018

(12,526,891)(5,590,207)(2,097,155)(4,839,529)اإلضافات، أعباء الفترة

(48,386,303)(24,087,884)(8,591,089)(15,707,331)الرصید كما في 31 كانون األول 2018

صافي القیمة الدفتریة 

كما في 31 كانون األول 2018
16,915,95310,095,47610,960,56837,971,998

كما في 31 كانون األول 2018

المجموعتحسینات على المأجورأجھزة الحاسب اآلليمعدات وأجھزة وأثاث

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

موجودات ثابتة مادیة (صافي)9

ل.سل.سل.سل.س

التكلفة التاریخیة

24,782,9849,432,76535,048,45269,264,201الرصید كما في 1 كانون الثاني 2017

7,599,300                              -6,051,8001,547,500اإلضافات 

30,834,78410,980,26535,048,45276,863,501الرصید كما في 31  كانون األول 2017

اإلھتالك المتراكم

(24,237,156)(12,487,744)(5,024,696)(6,724,716)الرصید كما في 1 كانون الثاني 2017

(11,622,256)(6,009,933)(1,469,238)(4,143,086)اإلضافات، أعباء الفترة

(35,859,413)(18,497,677)(6,493,934)(10,867,801)الرصید كما في 31  كانون األول 2017

صافي القیمة الدفتریة 

كما في 31  كانون األول 2017
19,966,9834,486,33116,550,77541,004,089

كما في 31  كانون األول 2017

المجموعتحسینات على المأجورأجھزة الحاسب اآلليمعدات وأجھزة وأثاث

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

موجودات ثابتة غیر مادیة (صافي)10
كما في 31 كانون األول 2018

(مدققة)
التكلفة

3,294,000الرصید كما في 1 كانون الثاني 2018
175,000 إضافات

3,469,000الرصید كما في 31 كانون األول  2018

اإلطفاء المتراكم
(2,954,943)الرصید كما في 1 كانون الثاني 2018

(164,300)إضافات ، أعباء الفترة
(3,119,243)الرصید كما في 31 كانون األول  2018

صافي القیمة الدفتریة 

كما في 31 كانون األول  2018
349,757

كما في 31  كانون األول 2017
(مدققة)

التكلفة
3,294,000الرصید كما في 1 كانون الثاني 2017

 إضافات
3,294,000الرصید كما في 31  كانون األول 2017

اإلطفاء المتراكم
(2,511,143)الرصید كما في 1 كانون الثاني 2017

(443,800)إضافات ، أعباء الفترة
(2,954,943)الرصید كما في 31  كانون األول 2017

339,057صافي القیمة الدفتریة  كما في 31  كانون األول 2017

مخصص ضریبة الدخل11

إن الحركة على مخصص ضریبة الدخل والموجودات الضریبیة المؤجلة كمایلي :

كما في 31  كانون األول 2017كما في 31 كانون األول 2018

(مدققة)(مدققة)

(4,820,452)                    (4,820,452)الرصید كما في 1 كانون الثاني

 -                                                       10,714,908مصروف ضریبة الدخل

(4,820,452)5,894,456الرصید كما في 31 كانون األول

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبیي:

كما في 31  كانون األول 2017كما في 31 كانون األول 2018
(مدققة)(مدققة)

(6,694,372)34,717,631صافي الربح (الخسارة) قبل الضریبیة

تضاف النفقات المرفوضة ضریبیاً : 

6,725,2094,079,449مصروف مخصص الدیون المنتجة

102,079غرامات المخالفات

ینزل الخسائر المدورة المقبولة ضریبیاً :

(2,512,844)الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاً لعام 2017

(2,512,844)38,929,996الربح (الخسارة ) الضریبیة 

%25%25معدل الضریبة

                                   -                     9,732,499مصروف ضریبة الدخل

(4,820,452)                    (4,820,452)یطرح موجودات ضریبیة مؤجلة

                    (4,820,452)                     4,912,047المبلغ الخاضع لرسم إعادة اعمار وإدارة محلیة

یضاف :

491,205رسم إعادة اعمار %10

491,205ادارة محلیة %10

10,714,908مصروف ضریبة الدخل المدرج في بیان الدخل

الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي12

كما في 31  كانون األول 2017كما في 31 كانون األول 2018

(مدققة)(مدققة)

44,250,00044,250,000ودیعة مجمدة - ل.س

44,250,00044,250,000

بحسب الفقرة / أ /من المادة /7/ من المرسوم التشریعي رقم 15 لعام 2007 فإن المؤسسة ملزمة بإیداع %5 من رأسمالھا 

كودیعھ مجمدة بدون فائدة لدى المصرف المركزي .

اإلجمالي

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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ذمم دائنة 13

كما في 31  كانون األول 2017كما في 31 كانون األول 2018

(مدققة)(مدققة)

8,278,7813,478,432ضریبة رواتب وأجور ورسوم مستحقة

1,868,286831,680مؤسسة التأمینات االجتماعیة

7,188,2441,064,759ذمم دائنة اخرى

17,335,3125,374,871اإلجمالي

مصاریف مستحقة 14

كما في 31  كانون األول 2017كما في 31 كانون األول 2018

(مدققة)(مدققة)

1,520,3971,590,456مصاریف میاه وكھرباء مستحقة 

331,576257,236مصاریف ھاتف وفاكس مستحقة

1,400,0001,500,000أجور تدقیق واستشارات مستحقة 

3,053,234750,562رواتب وتعویضات وحوافز مستحقة

2,500,0001,800,000أجور قانونیة مستحقة 

3,385,8291,448,590أخرى

12,191,0367,346,844

إیرادات مقبوضة مقدماً 15

كما في 31  كانون األول 2017كما في 31 كانون األول 2018

(مدققة)(مدققة)

1,789,626583,785فوائد غیر مستحقة *

1,789,626583,785

تتمثل بفوائد القروض المقبوضة مقدماً لكل من فرع دمشق والالذقیة وجبلة وطرطوس والتي لم تستحق بعد .*

اإلجمالي

اإلجمالي

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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أموال مقترضة  16

-

-

استنادا إلى قرار السادة مجلس أمناء األمانة السوریة للتنمیة رقم  Bot/Res-25/018 بتاریخ 25 آذار 2018، والمتضمن 

تمویل المؤسسة  بمبلغ وقدره 40 ملیون لیرة سوریة  بدون فائدة لتغطیة العملیات التشغیلیة لألشھر الثالثة (آذار، نیسان، أیار) 

للعام 2018 على أن یتم استرداده بتاریخ 01 نیسان 2020، وفي حال إقرار زیادة في رأس المال للمؤسسة سیتم احتساب المبلغ 

المذكور أعاله كجزء من مساھمة األمانة السوریة للتنمیة بھذه الزیادة.

قرر مجلس اإلدارة  المنعقد في 31 أیار 2018 الموافقة على مقترح القتراض مبلغ /50/ ملیون لیرة سوریة دون فوائد ولمدة 

ثالث سنوات من األمانة السوریة للتنمیة على أن یتم سداده كدفعة واحدة بعد انقضاء المدة المتفق علیھا.

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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رأس مال المؤسسة 17

قیمة رأس المال النسبة عدد األسھمقیمة رأس المال النسبة عدد األسھم

ل.س%سھمل.س%سھم

760,000,000%760,000,0007,600,00086%7,600,00086مؤسسة األمانة السوریة للتنمیة

65,000,000%65,000,000650,0007%650,0007الجمعیة العلمیة السوریة للمعلوماتیة

600,0007%60,000,000600,0007%60,000,000

885,000,000%885,000,0008,850,000100%8,850,000100اإلجمالي

الھیئة العامة للتشغیل وتنمیة المشروعات

بلغ رأس مال المؤسسة /885,000,000/ ل.س موزعة على /8,850,000/ سھم، قیمة كل سھم /100/ل.س

كما في 31  كانون األول 2017 كما في 31 كانون األول 2018

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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 تبرعات وھبات18

ھي عبارة عن تبرعات من مصرف سوریا المركزي تبلغ 300,000 ل.س تعود منذ تأسیس الشركة.-

-

احتیاطي قانوني19

صافي الربح قبل الضریبیة

احتیاطي قانوني %10

االیرادات التشغیلیة  20

(1)
فوائد دائنة على القروض 

فوائد دائنة على القرض الوطني (1)

(1)
فوائد دائنة على قرض عمال النقل الجوي 

عموالت على القروض (2)

فوائد دائنة عن ودائع لدى مصارف

اإلجمالي

195,843,833105,798,449

(2) یمثل ھذا البند األجور اإلداریة لجمیع أنواع القروض بنسبة %2 من قیمة القرض الممنوح ولمرة واحدة عدا القرض الوطني 

بنسبة 1%.

10,546,9201,775,462

925,7624,724,253

19,396,80015,989,850

1,257,1085,866,625

227,970,423134,154,640

(1) یمثل ھذا البند ایرادات الفوائد على جمیع أنواع القروض بنسبة %1.75 شھریاً  لعام 2018 و1.25% لعام 2017 عدا 

القرض الوطني بنسبة %0.5 شھریاً وقرض عمال النقل الجوي بنسبة 1% شھریاً .

باإلضافة لمبلغ 35 ملیون حیث قامت إدارة الشركة بأبرام  اتفاقیة مع األمانة السوریة للتنمیة لمنحھا تبرع بقیمة 75 ملیون لیرة 

سوریة على ان یتم تسدید 35 ملیون خالل عام 2018 و40 ملیون خالل عام 2019 وذلك الستخدام ھذا التبرع في عملیة منح 

القروض بمختلف أنواعھا.

للفترة المنتھیة في 31 كانون األول 2017للفترة المنتھیة في 31 كانون األول 2018

(مدققة)(مدققة)

بناء على قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 یتم تحویل 10% من األرباح الصافیة السنویة قبل الضریبة إلى االحتیاطي 

القانوني. یحق للشركة التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي القانوني مساویا لـ 25% من رأسمال الشركة.

34,717,631

3,471,763

للفترة المنتھیة في 31 كانون األول 2018

(مدققة)

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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ایرادات أخرى21

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2018

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2017

(مدققة)(مدققة)

42,983195,629فوائد وغرامات مستردة
2,475,3101,717,381غرامات تأخیر

3,101,2681,730,993ایرادات متنوعة
5,619,5613,644,004اإلجمالي

نفقات الموظفین22

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2018

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2017

(مدققة)(مدققة)

(52,189,193)(97,010,622)رواتب وأجور *

(8,949,969)(12,596,626)بدالت وعالوات ومنافع نقدیة أخرى 

(7,115,159)(14,858,195)مساھمة المؤسسة في التأمینات االجتماعیة

(136,095)(213,446)تعویض نھایة الخدمة

(68,390,416)(124,678,888)اإلجمالي

*

مصاریف إداریة وعمومیة 23

 

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2018

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2017

(مدققة)(مدققة)

(1)
(17,409,761)(18,895,898)إیجار 

(3,966,024)(2,510,000)أتعاب ورسوم قانونیة (2)
(5,185,662)(1,506,088)استشارات مھنیة ومالیة وتقنیة (3)

(4,643,904)(5,890,865)نفقات ورسوم حكومیة (4)
(1,098,170)(1,257,395)ضیافة
(3,866,317)(4,764,950)صیانة
(3,222,331)(3,170,232)تأمین 

(3,085,931)(3,122,860)قرطاسیة ومطبوعات واشتراكات 
(3,649,153)(4,521,389)سفر واقامة وتنقالت

(6,338,920)(5,426,842)كھرباء وماء واتصاالت
(3,662,245)(1,816,175)وقود ومحروقات 
(4,173,235)(1,952,869)أخرى متنوعة (5)

(162,000)                                 -منح وتبرعات
(60,463,651)(54,835,563)اإلجمالي

بلغ عدد موظفي المؤسسة ثمانیة وخمسون موظفاً وموظفة في مختلف أقسام المؤسسة .

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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(1)
یتوزع بند اإلیجار كمایلي :

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2018

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2017

(مدققة)(مدققة)

3,149,466                   3,613,163

3,613,163                   2,356,438

3,590,462                   3,519,679

2,174,589                   2,174,589

3,008,219                   3,008,219

3,360,0002,737,673

18,895,89817,409,761اإلجمالي

(2)

(3)         

(4)

(5)

حصة السھم األساسیة و المخففة 24

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2018

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2017

(مدققة)(مدققة )

(6,694,372)24,002,723صافي ربح (خسارة) بعد الضریبة

8,850,0006,639,041الوسطي المرجح لعدد األسھم 

(1.01)2.71حصة السھم األساسیة والمخففة

یمثل بند أتعاب ورسوم قانونیة أجور محامي المؤسسة وطوابع ورسوم .

یتوزع بند نفقات ورسوم حكومیة مابین تسجیل عقود الموظفین والمتعاقدین وطوابع ورسوم حكومیة أخرى ورسوم على 

القروض فوق ال 200 الف باالضافة الى ضرائب على الفوائد.

یمثل بند االستشارات المالیة والمھنیة والتقنیة رسوم التدقیق وتعویض سكرتیرة وأمین سر مجلس اإلدارة وجمیعھا عقود مبرمة 

بموافقة وعلم اإلدارة.

تمثل المصاریف األخرى المتنوعة مصاریف تدریب للموظفین ونظافة وشحن وحواالت ودعم فني ورخصة مضاد فیروسات 

وعقوبات وبطاقات أعمال  ومصاریف أخرى.

إیجار المكتب الرئیسي

إیجار فرع دمشق

إیجار فرع الالذقیة 

إیجار مكتب جبلة

إیجار مكتب طرطوس

إیجار السیارات

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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قائمة التدفقات النقدیة (الزیادة)/النقص في صافي التسھیالت االئتمانیة )25

كما في

 31 كانون األول 2018

(مدققة )

617,672,136صافي التسھیالت االئتمانیة كما في 1 كانون الثاني 2018

(858,866,786)ینــــــزل :صافي التسھیالت االئتمانیة كما في 31 كانون األول 2018

(6,666,710)ینــــــزل :مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة للفترة المنتھیة في 31 كانون األول 2018

(247,861,360)

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2017

(مدققة )

406,750,702صافي القیمة الدفتریة للتسھیالت االئتمانیة كما في 1 كانون الثاني 2017

(617,672,136)ینــــــزل :صافي القیمة الدفتریة للتسھیالت االئتمانیة كما في 31 كانون األول 2017

(3,572,892) یضاف : فائض مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة للفترة المنتھیة في 31 كانون األول 2017

(214,494,327)

قائمة التدفقات النقدیة  ( رصید النقدیة ومافي حكمھا  )26

یتوزع رصید النقدیة بنھایة الفترة على الشكل التالي :

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2018

للفترة المنتھیة في

 31 كانون األول 2017

(مدققة)(مدققة )

349,3634,456,533نقد في الصندوق إیضاح رقم (4)

34,436,96215,844,880أرصدة لدى المصارف إیضاح رقم (5)

34,786,32520,301,412رصید النقدیة ومافي حكمھا بنھایة الفترة

الزیادة في التسھیالت االئتمانیة

الزیادة في التسھیالت االئتمانیة

تم احتساب (الزیادة)/النقص في صافي التسھیالت االئتمانیة على الشكل التالي :

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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27

مخاطر االئتمانأ .

مخاطر السوقب .

مخاطر السیولةج .

المخاطر التشغیلیةد .

مخاطر األعماله .

• الرقابة الثنائیة

• تدریب الكوادر  تأھیلھا

• احتجاز مؤونات شھریة

• اتباع آلیات ضبط داخلي

• الضمانات على القروض

تنظر اإلدارة إلى المخاطر من منظور شامل ال ینطوي فقط على األحداث التي تؤدي الى تحقق خسائر بل یمتد التعریف لیشمل 

الفرص الضائعة ومن ھنا تم تعریف المخاطر على انھا " ایة احداث مستقبلیة تؤدي الى اثار سلبیة على اداء المؤسسة مما یحول 

دون تحقیق االھداف الموضوعة أو استغالل الفرص المتاحة ". تقوم إدارة المخاطر في المؤسسة  على تحدید وفھم وتقییم 

المخاطر التي تواجھ أعمال المؤسسة والعمل على إبقائھا ضمن المستویات المحدودة والمقبولة واتخاذ االجراءات األمثل لتحقیق 

التوازن بین العائد والمخاطرة.

عند تحدید المخاطر وتقییمھا یتم مراعاة التالي :

• تحدید احتمالیة حدوث الخطر (منخفضة، متوسطة، مرتفعة).

• تحدید أثر حدوث الخطر  (منخفض، متوسط، مرتفع).

إدارة المخاطر  :

تندرج مخاطر المؤسسة تحت األنواع الرئیسیة التالیة :

• تصنیف الخطر حسب البنود المذكورة اعاله، لیتم بعد ذلك دراسة الحد من احتمالیة أو اثر حدوث ھذه المخاطر.

االستراتیجیات األساسیة إلدارة المخاطر:

یتابع مجلس إدارة المؤسسة المخاطر المرتبطة بعمل المؤسسة و تحدیدھا و التحقق من اتخاذ االجراءات الكفیلة بالتخفیف من 

آثارھا من خالل التالي :

تتم مراقبة وضبط المخاطر بناًء على السقوف المعتمدة التي تعكس استراتیجیة المؤسسة وحدود ومستویات المخاطر المقبولة. 

كما یقوم بقیاس القدرة اإلجمالیة لتحمل المخاطر ومقارنتھا بالمخاطر اإلجمالیة بمختلف أنواعھا.

یتم التنسیق مع االدارة المعنیة بھدف تعزیز التحكم المؤسساتي وتوفیر نظام إداري متین یعزز دور إدارة المخاطر كجزء ال 

یتجزأ من العمل الیومي لكل موظف من موظفي المؤسسة، واعتبار إدارة المخاطر الجزء األھم في عملیة إعداد خطط األعمال 

لكافة أنشطة وخدمات المؤسسة.

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

تحفیز اإلدارات على اتخاذ قرارات مدروسة المخاطر الغتنام كافة الفرص المتاحة في ظل البیئة التنافسیة والمتقلبة

یتم قیاس مخاطر المؤسسة بطریقة تعكس الخسائر المتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة والخسائر غیر المتوقعة بناًء 

على تقدیر إلجمالي الخسائر الفعلیة باستخدام طرق احصائیة. ھذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنیة من التجارب السابقة 

ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادیة. كما تدرس أسوء االحتماالت التي یمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائیة.

إن العامل األساسي في سیاسة إدارة ومراقبة المخاطر االئتمانیة في المؤسسة ھو السقوف التي یتم تحدیدھا من قبل مجلس اإلدارة 

والتي تعكس إستراتیجیة المؤسسة في تعاملھا مع السوق واألھداف التي تعمل لتحقیقھا، وفي الوقت نفسھ بناء ھذه السقوف یحدد 

مستوى المخاطر القصوى المقبول بھا من قبل المؤسسة والتي ال یجب تجاوزھا. تتضمن ھذه السقوف الحدود االئتمانیة بشكل 

عام وبشكل محدد في قطاعات معینة أو مناطق جغرافیة واحدة.

إن مجلس اإلدارة ھو المسؤول عن وضع السیاسات الخاصة بإدارة مخاطر االئتمان للمؤسسة ، إن لجنة إدارة المخاطر  في 

المكتب الرئیسي تقوم بالرقابة و المحافظة على مخاطر االئتمان ضمن الحدود التي وضعھا مجلس اإلدارة ،كما یوجد في كل فرع 

لجنة إقراض مسؤولة عن مراقبة مخاطر االئتمان على مستوى الفرع .

1- إدارة مخاطر االئتمان

تنشـأ مخاطر االئتمان عن عدم رغبة أو قدرة من لھ التزام تجاه المؤسسة بتنفیذ بنود ھذا االلتزام.

تعتمد المؤسسة على عدة اسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفقا 

لمعاییر وأسس معتمدة بحسب السیاسات و اإلجراءات.

قیاس المخاطر ونظام التقاریر

یتم بشكل دوري متابعة ودراسة البیانات من أجل تحدید وقیاس المخاطر التي تتعرض لھا المؤسسة ومقارنتھا بالسقوف المحددة 

وبالتالي رفع نتائج ھذه الدراسات إلى اإلدارة العلیا بشكل دوري، كما ترفع تقاریر ربعیة إلى مجلس اإلدارة من أجل اتخاذ 

القرارات المناسبة بما یتعلق بھذه المخاطر.

تسعى المؤسسة بالتنسیق مع مصرف سوریة المركزي إلیجاد كافة األلیات المالئمة لضمان اإللتزام األمثل بمتطلبات الحوكمة 

بما یراعي طبیعة عمل التمویل الصغیر و نشاط المؤسسة.

 تحسین األداء وتعظیم الربحیة من خالل التقییم األفضل للتحدیات التي تواجھ عمل المؤسسة ورفع سویة

خلق ونشر ثقافة المخاطر لدى موظفي المؤسسة

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

31 كانون األول 2018

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2017

(مدققة )(مدققة )

34,786,32581,301,412

858,866,786617,672,136

10,301,97124,232,035

44,250,00044,250,000

948,205,083767,455,584اإلجمالي

بنود داخل المیزانیة

النقد واألرصدة والودائع لدى المصارف والمؤسسات المصرفیة

صافي التسھیالت االئتمانیة

ذمم مدینة أخرى

الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي

یتكون ھذا البند  مما یلي :

2- سیاسات مواجھة مخاطر االئتمان

تقوم المؤسسة بإدارة مخاطر االئتمان من خالل تنویع وتوزیع نشاطاتھا اإلقراضیة للتأكد من عدم وجود تركیز غیر مبرر مع 

أشخاص أو مجموعة أشخاص في قطاعات اقتصادیة أو مناطق معینة ،إضافة إلى حصول المؤسسة على ضمانات مناسبة من 

العمالء .

إن الضمانات األساسیة في منح أي قرض ھي حسن اختیار العمیل والتقییم الصحیح لمشروعھ واالستعالم عنھ وعن خلفیتھ المالیة 

واالجتماعیة بشكل كاف ، إال أنھ ال بد من وجود ضمانات قانونیة وذلك لتحصیل القرض في حال تأخر العمیل عن السداد .

یجب على العمیل تقدیم واحد أو أكثر من ھذه الضمانات التالیة على أن تكون قیمة الضمانة مساویة لقیمة أصل القرض باإلضافة 

إلى قیمة الفوائد  :

سند دین موثق لدى الكاتب بالعدل .

كفالة راتب موظف (قطاع حكومي أو خاص ).

رھن سیارة .

كفیل اجتماعي .

 رھن ذھب .

كما تتبع المؤسسة نظاماً خاصاً في منح التسھیالت االئتمانیة بحیث تمر عملیة منح القرض ألكثر من مستوى وتوزیع ھذه 

التسھیالت من حیث العمیل الواحد والموقع الجغرافي الختیار العمالء وتقییم موجوداتھم واقتراح التسھیالت االئتمانیة المناسبة 

وھذه العملیة تعتبر الخطوة األولى لمواجھة مخاطر االئتمان .

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

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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ب- مخاطر السوق :

مخاطر أسعار الفائدة 

إن المؤسسة معرضة لمخاطر مرتبطة بتأثیر تغیرات أسعار الفائدة على وضع المؤسسة المالي وتدفقاتھا النقدیة ، وتنشأ مخاطر 

معدالت الفوائد نتیجة عدم التوازن فیما بین الموجودات والمطالیب التي تستحق أو تخضع لتغییر في معدالت الفائدة بتواریخ 

معینة .

ھي المخاطر التي تؤثر على القیم العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة التغیرات في أسعار السوق كنسب 

الفوائد وأسعار الصرف األجنبیة واألوراق المالیة , ال تزال ھذه المخاطر ضمن حدودھا الدنیا لدى المؤسسة نظراً لمحدودیة 

األنشطة ذات العالقة .

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

حتى ثالثة أشھر

من ثالثة أشھر

حتى ستة أشھر

من ستة أشھر

إلى السنة
المجموعبنود غیر حساسةأكثر من سنتینمن سنة إلى سنتین

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س ل.س

الموجودات

349,363349,363نقد في الصندوق

6,436,9626,436,962أرصدة لدى المصارف

13,000,00015,000,00028,000,000ودائع لدى مصارف

64,542,345140,505,780186,807,191273,530,616193,480,855858,866,786صافي التسھیالت االئتمانیة لألفراد 

10,301,97110,301,971ذمم مدینة أخرى

37,971,99837,971,998موجودات ثابتة مادیة (صافي)

349,757349,757موجودات ثابتة غیر مادیة (صافي)

44,250,00044,250,000

99,660,051986,526,837                 -77,542,345155,505,780186,807,191273,530,616193,480,855مجموع الموجودات

المطالیب وحقوق المساھمین

17,335,31217,335,312ذمم دائنة 

12,191,03612,191,036مصاریف مستحقة

1,789,6261,789,626مطالیب أخرى

90,000,00090,000,000أموال مقترضة

5,894,4565,894,456مخصص ضریبة الدخل

127,210,431127,210,430                 -                   -                 -                -                -              -مجموع المطالیب

859,316,406859,316,406صافي حقوق المساھمین 

986,526,837986,526,837                 -                   -                 -                -                -              -مجموع المطالیب وحقوق المساھمین

         -(886,866,786)                 -77,542,345155,505,780186,807,191273,530,616193,480,855فجوة إعادة تسعیر الفائدة

         -         -77,542,345233,048,124419,855,315693,385,931886,866,786886,866,786فجوة إعادة تسعیر الفائدة التراكمیة

تتمة مخاطر أسعار الفائدة

كـمـا فـي  31 كانون األول 2018

الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي

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

حتى ثالثة أشھر

من ثالثة أشھر

حتى ستة أشھر

من ستة أشھر

إلى السنة
المجموعبنود غیر حساسةأكثر من سنتینمن سنة إلى سنتین

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س ل.س

الموجودات

4,456,5334,456,533نقد في الصندوق

15,844,88015,844,880أرصدة لدى المصارف

61,000,00061,000,000ودائع لدى مصارف

51,269,551152,463,949126,295,699183,370,070104,272,868617,672,136صافي التسھیالت االئتمانیة لألفراد 

24,232,03524,232,035ذمم مدینة أخرى

41,004,08941,004,089موجودات ثابتة مادیة (صافي)

339,057339,057موجودات ثابتة غیر مادیة (صافي)

4,820,4524,820,452موجودات ضریبیة مؤجلة

44,250,00044,250,000

134,947,046813,619,182                 -51,269,551152,463,949187,295,699183,370,070104,272,868مجموع الموجودات

المطالیب وحقوق المساھمین

5,374,8715,374,871ذمم دائنة 

7,346,8447,346,844مصاریف مستحقة

583,785583,785مطالیب أخرى

13,305,50013,305,500                 -                   -                 -                -                -              -مجموع المطالیب

800,313,682800,313,682صافي حقوق المساھمین 

813,619,182813,619,182                 -                   -                 -                -                -              -مجموع المطالیب وحقوق المساھمین

                     -(678,672,137)                 -51,269,551152,463,949187,295,699183,370,070104,272,868فجوة إعادة تسعیر الفائدة

                     -                     -51,269,551203,733,500391,029,198574,399,269678,672,137678,672,137فجوة إعادة تسعیر الفائدة التراكمیة

كـمـا فـي  31  كانون األول 2017

الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي

تتمة مخاطر أسعار الفائدة

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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مخاطر أسعار الفائدة (تحلیل الحساسیة )

الفجوة التراكمیة 
 حساسیة إیراد الفائدة

(األرباح والخسائر )

ل.سل.س

693,385,93113,867,719

(13,867,719)693,385,931النقصان بسعر الفائدة بنسبة (%2)  ل.س

الفجوة التراكمیة 
 حساسیة إیراد الفائدة

(األرباح والخسائر )

ل.سل.س

574,399,26911,487,985

574,399,269(11,487,985)

مخاطر تحویل العمالت (تحلیل الحساسیة )

تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثیر التغیرات في أسعار الفائدة على أرباح المؤسسة أو على قیمة األدوات المالیة، 

تتعرض المؤسسة لمخاطر أسعار الفائدة نتیجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطالیب حسب اآلجال 

الزمنیة المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد في فترة زمنیة معینة وتقوم المؤسسة بإدارة ھذه المخاطر عن طریق مراجعة 

أسعار الفوائد على الموجودات والمطالیب.

تتضمن سیاسة إدارة الموجودات والمطالیب حدود لحساسیة أسعار الفائدة ویقوم مجلس اإلدارة بإدارة الموجودات والمطالیب 

وذلك من خالل دراسة مخاطر أسعار الفائدة ویتم دراسة الفجوات في استحقاقات الموجودات والمطالیب ومدى تأثرھا بأسعار 

الفائدة السائدة والمتوقعة ومقارنتھا بالحدود الموافق علیھا وتطبیق استراتیجیات التحوط إذا لزم األمر.

ویتم الحد من أیة آثار سلبیة قد تحدث نتیجة ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة من خالل استراتیجیات إدارة المخاطر ویتم 

مراقبة فجوات الفوائد بشكل مستمر ومقارنتھا مع الفجوات الموافق علیھا ضمن سیاسات المؤسسة.

إن المؤسسة غیر معرضة لمخاطر العمالت لعدم وجود أي ارصدة لدیھا بالعملة األجنبیة .

الزیادة بسعر الفائدة بنسبة (%2)  ل.س

النقصان بسعر الفائدة بنسبة (%2)  ل.س

كـمـا فـي  31  كانون األول 2017

الزیادة بسعر الفائدة بنسبة (%2)  ل.س

كـمـا فـي  31 كانون األول 2018

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

دوالر أمریكي 

مایعادل لیرة 

سوریة

لیرة سوریةالمجموع

دوالر أمریكي 

مایعادل لیرة 

سوریة

المجموع

الموجودات النقدیة

349,363349,3634,456,5334,456,533نقد في الصندوق

34,436,96234,436,96215,844,88015,844,880أرصدة لدى المصارف 

      61,000,000      61,000,000                      -                  -ودائع لدى المصارف 

858,866,786858,866,786617,672,136617,672,136صافي التسھیالت االئتمانیة لألفراد 

10,301,97110,301,97124,232,03524,232,035ذمم مدینة أخرى

44,250,00044,250,00044,250,00044,250,000الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي

767,455,584                 -948,205,083767,455,584                -948,205,083إجمالي الموجودات النقدیة

المطالیب وحقوق المساھمین النقدیة

17,335,31217,335,3125,374,8715,374,871ذمم دائنة 

12,191,03612,191,0367,346,8447,346,844مصاریف مستحقة

1,789,6261,789,626583,785583,785إیرادات مقبوضة مقدماً 

                      -                      -90,000,00090,000,000أموال مقترضة  

13,305,500                 -121,315,97413,305,500                -121,315,974إجمالي المطالیب النقدیة

800,313,682                 -859,316,406800,313,682                -859,316,406صافي حقوق المساھمین
مجموع المطالیب وحقوق المساھمین 

النقدیة
980,632,380-                980,632,380813,619,182-                 813,619,182

(46,163,598)                 -(46,163,598)(32,427,298)                -(32,427,298)صافي التركز داخل المركز المالي

التركز في مخاطر العمالت األجنبیة

كـمـا فـي  31  كانون األول 2017 كـمـا فـي  31 كانون األول 2018

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

48



مؤسسة الوطنیة للتمویل الصغیر شركة مساھمة مغفلة خاصة 

دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

ج-مخاطر السیولة : 

أقل من ثمانیة 

أیام
دون الشھر

من شھر

حتى ثالثة أشھر

من ثالثة

حتى ستة أشھر

من ستة أشھر

إلى السنة

من سنة إلى 

سنتین
 المجموعبدون استحقاقأكثر من سنتین

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س ل.سل.س

الموجودات

349,363349,363نقد في الصندوق

6,436,9626,436,962

13,000,00015,000,000-                 28,000,000

64,542,345140,505,780186,807,191273,530,616193,480,855858,866,786صافي التسھیالت االئتمانیة لألفراد 

70,6221,573,7582,287,8172,942,8103,426,96510,301,971ذمم مدینة أخرى

37,971,99837,971,998موجودات ثابتة مادیة (صافي)

349,757349,757موجودات ثابتة غیر مادیة (صافي)

44,250,00044,250,000الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي

82,571,755986,526,837                  -349,36384,049,929157,079,538189,095,008276,473,426196,907,820مجموع الموجودات

المطالیب وحقوق المساھمین

           17,335,31217,335,312ذمم دائنة 

           12,191,03612,191,036مصاریف مستحقة

             1,789,6261,789,626إیرادات مقبوضة مقدماً 

           90,000,00090,000,000أموال مقترضة

             5,894,4565,894,456مخصص ضریبة الدخل

90,000,000                  -                  -                 - 13,980,66217,335,312                  -مجموع المطالیب  5,894,456      127,210,430         

859,316,406859,316,406صافي حقوق المساھمین 

90,000,000                  -                  -                 - 13,980,66217,335,312                  -مجموع المطالیب وحقوق المساھمین  865,210,863986,526,837

                           -(782,639,108)(90,000,000)349,36370,069,267139,744,226189,095,008276,473,426196,907,820فجوة االستحقاق

تقوم المؤسسة بدراسة سیولة موجوداتھا ومطالیبھا إضافة إلى أي تغیرات تحدث على موجوداتھا ومطالیبھا بشكل دوري .

تحلیل آجال استحقاقات الموجودات والمطالیب ومراقبتھا .

تنویع مصادر التمویل ( تسعى إدارة المؤسسة لالعتماد على زیادة األموال الخاصة للمؤسسة عن طریق المساھمین األساسیین ) .

تتضمن إجراءات إدارة مخاطر السیولة مایلي :

تنشأ مخاطر السیولة من عدم قدرة المؤسسة على توفیر التمویل الالزم لتأدیة إلتزاماتھا في تواریخ استحقاقاتھا أو تمویل نشاطاتھا بدون تحمل تكالیف مرتفعة أو حدوث خسائر .

یلخص الجدول أدناه توزیع االلتزامات (غیر المخصومة ) على أساس الفترة المتبقیة لالستحقاق التعاقدي وذلك وفقاً لقرار مجلس النقد والتسلیف رقم ( 588 / م ن/ ب 4 )  تاریخ  22 تشرین الثاني 2009 :

كـمـا فـي  31 كانون األول 2018

أرصدة لدى المصارف

ودائع لدى المصارف

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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ج- مخاطر السیولة (تتـمة ) :

أقل من

 ثمانیة أیام
دون الشھر

من شھر

حتى ثالثة أشھر

من ثالثة

حتى ستة أشھر

من ستة أشھر

إلى السنة

من سنة إلى 

سنتین
 المجموعبدون استحقاقأكثر من سنتین

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س ل.سل.س

الموجودات

4,456,5334,456,533نقد في الصندوق

15,844,88015,844,880

-                 61,000,000  61,000,000

51,269,551152,463,949126,295,699183,370,070104,272,868617,672,137صافي التسھیالت االئتمانیة لألفراد 

8,981,34324,232,035    3,435,4996,472,508   1,875,6653,467,021ذمم مدینة أخرى

41,004,08941,004,089موجودات ثابتة مادیة (صافي)

339,057339,057موجودات ثابتة غیر مادیة (صافي)

4,820,4524,820,452موجودات ضریبیة مؤجلة

44,250,00044,250,000الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي

90,413,598813,619,182                  -4,456,53368,990,095155,930,970190,731,198189,842,578113,254,211مجموع الموجودات

المطالیب وحقوق المساھمین

5,374,8715,374,871ذمم دائنة 

7,346,8447,346,844مصاریف مستحقة

583,785583,785مطالیب أخرى

13,305,499                     -                  -                  -                  -                  -                 -13,305,499                  -مجموع المطالیب

800,313,682800,313,682صافي حقوق المساھمین 

800,313,682813,619,182                  -                  -                  -                  -                 -13,305,499                  -مجموع المطالیب وحقوق المساھمین

                           -(709,900,084)                  -4,456,53355,684,595155,930,970190,731,198189,842,578113,254,211فجوة االستحقاق

یلخص الجدول أدناه توزیع االلتزامات (غیر المخصومة ) على أساس الفترة المتبقیة لالستحقاق التعاقدي وذلك وفقاً لقرار مجلس النقد والتسلیف رقم ( 588 / م ن/ ب 4 )  تاریخ  22 تشرین الثاني 2009 :

كـمـا فـي  31  كانون األول 2017

أرصدة لدى المصارف

ودائع لدى المصارف

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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د- مخاطر التشغیل :

ھـ -مخاطر األعمال :

إدارة رأس المال28

كفایة رأس المال :

یتضمن ھذا البند مایلي  :

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2018

كـمـا فـي 

31  كانون األول 2017

885,000,000885,000,000

35,300,000300,000

(64,455,357)(84,986,317)

3,471,763-

(349,757)(339,057)

858,966,649799,974,626

-                            -                             

858,966,649799,974,626صافي األموال الخاصة 

775,759,605580,962,181

                             -                            -مجموع الموجودات والمطالیب خارج المیزانیة المرجحة بالمخاطر

110.73%137.70%

تنشأ عن مشاكل في تقدیم الخدمات والمنتجات وتشمل أنظمة الرقابة الداخلیة، أنظمة المعلومات، التزام الموظفین وعملیات التشغیل.

تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على المؤسسة منھا األخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة واالقتصادیة المحیطة والتي 

تحمل في طیاتـھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج األعمال . تقوم إدارة المؤسسة بتقییم تلك المخاطر بشكل مستمر و إتخاذ 

اإلجراءات المناسبة للتقلیل بقدر اإلمكان من أثرھا على نتائج األعمال والوضع المالي للمؤسسة .

رأس المال المكتتب بھ

تبرعات

صافي األرباح (الخسائر) المتراكمة

تحافظ المؤسسة على رأس المال المناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھا المختلفة ، تلتزم المؤسسة بالمحافظة على معدالت 

تفوق الحد األدنى لمتطلبات كفایة رأس المال والبالغة %12 حسب تعلیمات مصرف سوریة المركزي (قرار مجلس النقد والتسلیف 

رقم 589 /م ن / ب 4 تاریخ 22 تشرین الثاني 2009 ) ووفقاً لنماذج القرار رقم 253 / م ن / ب 4 / بتاریخ 24 كانون الثاني 

. 2007

تدیر المؤسسة ھیكلیة رأسمالھا وتجري التعدیالت علیھا في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة ووصف المخاطر 

في أنشطتھا بما یتوافق مع تعلیمات السلطات الرقابیة بھذا الخصوص .

األموال الخاصة للمساندة

مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر االئتمانیة، مخاطر السوق 

والمخاطر التشغیلیة

صافي الموجودات الثابتة غیر المادیة 

صافي األموال الخاصة األساسیة 

نسبة  كفایة رأس المال %

احتیاطي قانوني

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 29 جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها
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الموافقة على البیانات المالیة 29

وافق مجلس اإلدارة على إصدار البیانات المالیة للفترة المنتھیة في 31 كانون األول 2018 في اجتماعھ المنعقد بتاریخ

 2 نیسان 2019.

تحافظ المؤسسة على رأس مال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھا المختلفة وھي قادرة على مواجھة مخاطر االئتمان 

والتشغیل التي تخص أنشطتھا الحالیة أما ما یخص مخاطر السوق والمتمثلة بمخاطر أسعار الفائدة فانھا ترتبط بقرارات مجلس النقد 

والتسلیف وال تؤدي الى تقلبات كبیرة في األسعار خاصة وأن جمیع أصول المؤسسة وإیداعاتھا ھي بالعملة المحلیة ، وھو ما أدى 

إلى زیادة بقیمة الموجودات المرجحة بالمخاطر نسبة الى صافي األموال الخاصة وتحقیق معدل كفایة رأس المال %110.73

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