
 
 

 هيئة األوراق واألسواق المالية السورية
 للشركات المساهمة اإلفصاحو  اإلصدار دائرة

 (1استمارة اإلفصاح رقم )
 2222األولية للسنة المالية استمارة خاصة باإلفصاح عن النتائج 

 أوال: معلومات عامة عن الشركة:
 اسم الشركة: المصرف الدولي للتجارة والتمويل

 

 /الخاص بتأسيس المصارف الخاصة.22الودائع وتوظيفها والقيام بكافة االعمال المصرفية بموجب القانون رقم /النشاط الرئيسي للشركة:قبول 
 تاريخ اإلدراج في السوق تاريخ المباشرة تاريخ السجل التجاري تاريخ إنشاء الشركة

03/30/3330 40/43/3330 30/30/3330 04/30/3332 

 األسهم المصدرة:رأس المال المصرح به والمدفوع وعدد 
 عدد المساهمين في نهاية الفترة عدد األسهم رأس المال المدفوع رأس المال المصرح به

 مساهم 3303 0003330333 ل.س0003303330333 ل.س  0003303330333

 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها:
 نسبة الملكية الجهة التي يمثلها الصفة االسم الرقم

 ةرئيس مجلس اإلدار السيد عمار الصفدي 4

بنك اإلسكان للتجارة 
 األردن –والتمويل 

02.30% 

 

 عضو مجلس اإلدارة احمد لطفي نضالالسيد  3

 عضو مجلس اإلدارة السيد عمرو موسى 0

 عضو مجلس اإلدارة السيد محمد سعيد الدجاني 0

 %3.41 نفسه ةرئيس مجلس اإلدارنائب   عارف الحج دياالد. 5

 %3.30 نفسه عضو مجلس اإلدارة السيد نادر حداد 6

 %3.30 خزانة تقاعد المهندسين عضو مجلس اإلدارة السيد مسعود صالحة 7

 %4.00 نفسه عضو مجلس اإلدارة السيد حسان يعقوب 8

 %3.40 نفسه عضو مجلس اإلدارة الكفري العبدالله مصطفىد. 2

 الجليالتيفادي السيد  الرئيس التنفيذي
 فرزت العماديالسيد  مدقق الحسابات

 +(200) 344 3000333 رقم الهاتف شارع الباكستان –دمشق  العنوان
 +(200) 344 3035100 رقم الفاكس www.ibtf.com.sy الموقع االلكتروني



 
 

 هيئة األوراق واألسواق المالية السورية
 للشركات المساهمة اإلفصاحو  اإلصدار دائرة

 :قيم السهمثانياً: 
 القيمة السوقية نهاية الفترة** القيمة الدفترية* القيمة االسمية

 ل. س 4133.02 س .ل 4005.30 ل.س 100

 *تحسب القيمة الدفترية بتقسيم حقوق الملكية على عدد األسهم بنهاية الفترة
 **القيمة السوقية للشركات المدرجة.

 ثالثاً: النتائج األولية المقارنة
 التغير% الفترة السابقة الفترة الحالية النتائج األولية:

 %0.0 040030002150304 050050001000010 مجموع الموجودات

 %30.23 430000005000410 450040000320203 حقوق المساهمين

 (%05.02) 01010300020030 00005103000530 صافي اإليرادات

 (%01.40) 51053300200341 03002100040350 صافي الربح قبل الضريبة

 (%00.40) (4040000100040) (00003000000) ضريبة الدخل على األرباح

 %05.40 (305330344) (004320001) حقوق األقلية في األرباح

 (%01.34) 50001400420045 32015101000151 صافي الدخل للمساهمين

 (%01.34) 014.32 050.30 ربحية السهم

 :رابعاً: النتائج األولية بعد استبعاد فروقات أسعار الصرف غير المحققة
 التغير% الفترة السابقة الفترة الحالية النتائج األولية:

 (%03.00) 51033202320200 33050300210005 أرباح/ )خسائر( فروقات أسعار الصرف غير محققة
 %4420.34 (05005430404) 7,217,349,112 بعد استبعاد فروقات غير محققةصافي الدخل للمساهمين 

 %4420.34 (1.00) 05.23 ربحية السهم بعد استبعاد فروقات غير محققة
     خالصة عن نتائج أعمال الشركة: :خامساً 

، كما ارتفعت ربحية سهم 2222مليون ل.س خالل عام / 956/ مليار ل.س مقارنة بخسارة بلغت /2.2حقق المصرف أرباح صافية بعد الضريبة بلغت /-
 .%2269/ ل.س في العام السابق محققة نسبة نمو بمقدار 2.27/ ل.س مقارنة بخسارة بلغت /25.6المصرف لتبلغ /

ة نمو قدرها أي بنسب 2222/ بنهاية عام 2222.56/ ل.س مقابل /2222.76مايعادل / 2222بلغت القيمة السوقية لسهم المصرف بنهاية عام  -
/22.67%./ 
/ مليار ليرة سورية مع تقديم منتجات تهدف 222.7لتبلغ بنهاية العام / %72.2حقق المصرف نموًا في إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة بنسبة  -

 لتحقيق متطلبات الفئات المستهدفة من شركات وأفراد.
 / مليار ليرة سورية.955بلغ /لت %9.9ارتفعت إجمالي الموجودات لدى المصرف نسبة  -
 . %27/ مليار ليرة سورية وبنسبة نمو عن العام السابق بلغت 257تم تغطية كامل الخسارة المتراكمة المحققة، وازدادت حقوق الملكية لتبلغ / -
 ددة من قبل الجهات الرقابية، مما يعكس قوة وبما يتجاوز الحدود الدنيا المح %72.27ونسبة كفاية رأس المال  %222بلغت نسبة السيولة بنهاية العام  -

 


