النشرة الشيرية لممصرف الزراعي التعاوني
لغاية شير أيمول 8102م
 -0املخطط واملنفذ يف جمال اخلطة االستثمارية :

لقد تم لحـظ مبمغ  /01111 /ألف ليـرة سورية لمـخطة االستثمارية في عـام 8102م وىي مـوزعة كمايمي

أ-

001011

ألف ليرة سورية لمشاريع االستبدال والتجديد والمشاريع الجديدة.

ب 089011 -ألف ليرة سورية لممشاريع المباشر بيا وقد خصصت لـ :
 011 -0ألف ليرة سورية شراء أو بناء مقر لإلدارة العامة.
 11111 -8ألف ليرة سورية بناء مقر فرع الالذقية.
 90211 -3ألف ليرة سورية بناء مقر فرع السممية.
 -9تطوير عمـل المصرف مبمغ قدره/081111/ألف ليرة سورية.
(شراء تجييزات حاسوبية لفروع المصرف-تحقيق أمـن وحمايـة شـبكات االتصـاالت-شـراء قـوار ء بـاركود لمفـروع-
ش ـراء ماســحات ةــوفية لمفــروع-تقــديم خــدمات صــيانة لبرمجيــات الفــروع-تقــديم خــدمات صــيانة لتجيي ـزات االدارة
العامة-تقديم خدمات صيانة لمركـز المعطيـات االحتيـاطي-تقـديم خـدمات صـيانة لتجييـزات الفـروع -شـراء آليـات–
تركيب كاميرات مراقبة).
وتم تنفيذ مايمي لغاية تاريخ 8102/0/31م:
 -0مشروع دعم فني لمبرمجيات المطورة لمفروع:تم التعاقد.
 -8مشروع توريد وتركيـب وتشـغيل الماسـحات الةـوفية لـبعع فـروع المصـرف  :تـم التعاقـد وفـق العقـد رقـم
 /00/تاريخ 8102/1/80م وىو في قيد التنفيذ.
 -3مشروع مركز التسويات االجمالي السوري لممصرف الزراعي التعاوني(:)SYGSتم التعاقد وفـق العقـد رقـم
 01لعام 8102

 -4مشــروع توريـــد وتركيـــب وتشـــغيل بعـــع التجييـــزات الحاســوبية لـــزوم فـــروع المصـــرف الزراعـــي التعـــاوني
(ازرع-شــيبا-صــمخد-شــطحة-بانيــاس-الحفــة-تمكمــخ-القصــير-المخــرم-الســممية-ســمحب-جبمــة) :تــم
التعاقد بموجب العقد رقم  /03/تاريخ  8102//0/0والمشروع بمرحمة التنفيذ

 -5مشروع تقديم وتركيب وتشغيل جدار ناري ومبدل مركزي لتحقيق ـمن شـبكة االتصـاالت لـد االدارة العامـة
لممصرف الزراعي التعاوني :تم التعاقد والمشروع بمرحمة التنفيذ .

 -2املخطط واملنفذ يف جمال اخلطة اإلنتاجية:

أ -فــي مجــال اضقراةــات  :خطــط لقــروع المصــرف فــي عــام 8102م مبمغــا قــدره/81111 /مميــون ليــرة ســورية
وخط ــط لقــروع المشــروع الــوطني لمــري الحــديث مبمــغ  / 011 /مميــون ليــرة ســورية وخطــط لمقــروع الممنوحــة
بموجــب أنظم ــة خاصــة لجيــات القطــاع العــام مبمــغ /000111/مميــون ليــرة ســورية بحيــث بمــغ إجمــالي اضق ـراع
المخطط لعام  8102مبمغـا قدره  /030011 /مميون ليرة سورية.
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وبمغت القروع الممنوحة لغاية شـير أيمـول مـن عـام /01291/ 8102مميـون لــيرة سـورية بنسـبة تنفيـذ قـدرىا
 %18موزعة عمى الشكل التالي:
 /0291/ -0مميون ليرة سورية إقراةات المصرف.

/00111/ -2ممي ـون ليــرة ســورية اضقراةــات الممنوحــة بموجــب أنظمــة خاصــة لصــالط جيــات القطــاع العــام
كالتالي:

 0111مميون ليرة سورية (المؤسسة العامة لمحمج وتسويق األقطان)
 01111مميون ليرة سورية

(المؤسسة العامة لمحبوب)

 3111مميون ليرة سورية (المؤسسة العامة الكثار البذار)
ت -في مجال مبيعات مستمزمات اضنتاج :وبالرغم من كل الظـروف التـي يمـر بيـا قطرنـا الحبيـب فقـد اسـتمر
المصــرف الزراعــي بــدعم عجمــة االقتصــاد الــوطني مــن خــالل تــألمين مــادة الســماد ل خــوة الفالحــين فــي

المناطق اآلمنة.
وبمغت مبيعات مستمزمات اضنتاج لغاية شير أيمول مايمي:
كمية المبيعات طن

قيمة األسمدة مميون ل .س

اسم السماد
سوبر فوسفات

52211

5511

يوريا%90

19665

9741

نترات األمونيوم%31

726

72

سمفات البوتاس

914

292

إجمالي األسمدة

11152

5915

-أهم اإلجزاءات والسياسات املتخذة لتطويز األداء واإلنتاج لعام :2102

 -صــدر ق ـرار مجمــس إدارة المصــرف رقــم /8/م تــاريخ 8102/0/01مــم المتةــمن اعتمــاد االتفــاق المــالي لــدعم

المشروعات المتناىية الصغر.
 صـــدر قـــرار مجمـــس إدارة المصـــرف رقـــم /9/م تـــاريخ 8102/0/80م المتةـــمن تخصـــيا اعتمـــاد لممصـــرفالزراعي التعاوني بحدود مبمغ وقدره /08230111111/فقـط اثنـا عشـر مميـا ار وثمانمافـة وواحـد وثالثـون مميـون
ليــرة ســورية الغيــر لصــالط المؤسســة العامــة لحمــج وتســويق االقطــان لتمويــل شـراء االقطــان المحبوبــة والمحموجــة
وبذور القطن لمموسم 8102/8100م.
 صدر قرار مجمس إدارة المصرف رقم /20/م تاريخ 8102/3/82م المتةمن إقـرار الميزانيـة الختاميـة المبدفيـةلممصرف الزراعي التعاوني لدورة عام 8100م.
 صــدر ق ـرار مجمــس إدارة المصــرف رقــم /020/م تــاريخ 8102/9/83م المتةــمن اعتمــاد التعميمــات التطبيقيــةلنظــــام عمميــــات المصــــرف الزراعــــي التعــــاوني الصــــادر بموجــــب قــــرار الســــيد وزيــــر الماليــــة رقــــم /000/تــــاريخ
8103/00/80م.
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صــدر ق ـرار مجمــس االدارة رقــم /028/م تــاريخ 8102/9/89م المتةــمن تخصــيا اعتمــاد لممصــرف الزراعــيالتعاوني بحـدود مبمـغ مميـار ليـرة سـورية خـارج الحـد االقصـى لالعتمـادات المخصصـة لممصـرف الزراعـي التعـاوني
ولصالط المؤسسة السورية لمتجارة لغاية تسويق مادة زيت الزيتون وتصريف المنتج لد االخوة الفالحين.
صــدر ق ـرار مجمــس االدارة رقــم /809/م تــاريخ 8102/1/30م المتةــمن تخصــيا اعتمــاد لممصــرف الزراعــيالتعــاوني بحــدود مبمــغ /0.1/مميــار ليــرة ســورية خــارج الحــد االقصــى لالعتمــادات المخصصــة لممصــرف الزراعــي
التعاوني ولصالط المؤسسة العامة ضكثار البذار.
صدر قرار مجمس االدارة رقم /800/م المتةمن انيـاء العمـل بجـدول االحتيـاج الصـادر بقـرار مجمـس االدارة رقـم/02/م تاريخ 8100/1/01م
صــــــدرت عــــــدة قــــــ اررات مجمــــــس االدارة ذوات االرقــــــام /898/م تــــــاريخ 8102/0/3م والــــــرقم  /820/تــــــاريخ8102/0/00م والــــرقم /828/تــــاريخ 8102/0/80م والــــرقم /309/م تــــاريخ 8102/0/88م والــــرقم /301/م
تــاريخ 8102/2/0م والمتةــمنين تخصــيا اعتمــاد لممصــرف الزراعــي التعــاوني بحــدود مبمــغ وقــدره  /01/مميــار
ليــرة ســورية خــارج الحــد االقصــى لالعتمــادات المخصصــة لممصــرف الزراعــي التعــاوني ولصــالط المؤسســة العامــة
لتجارة وتصنيع الحبوب لغاية تمويل عمميات شراء محصول القمط من األخوة الفالحين لموسم 8102م
 صدر قرار مجمس االدارة رقم /310/م تاريخ 8102/0/0م المتةمن اعتماد االتفاق المـالي واالداري بـين وزارةالزراعة واالصالح الزراعي والصندوق الوطني لممعونة االجتماعية والمصرف الزراعي التعاوني لتنفيـذ خطـة إقـراع
النساء الريفيات عن طريق تألسيس مشاريع الصناعة الريفية.
وافق مجمس االدارة بجمستو رقم  /80/تـاريخ 8102/0/03م عمـى اسـتفناف تمويـل انشـاء خزانـات تجميـع ميـاهلال راةي المروية والبعمية وتسمين العجول
صــدر ق ـرار مجمــس االدارة رقــم /981/م تــاريخ 8102/0/03م المتةــمن تعــديل اســعار الفافــدة المطبقــة عمــىالحسابات الجارية والودافع الجل وودافع التوفير.
 -4يف جمال التذريب والتأهيل :

بمغ عدد العاممين في المصرف /8308 /عامال حسب المالك والشواغـر الحكمية لنيايـة شـير نيسـان مـن عـام

8102م وتم إعداد خطة تدريب شاممة لعام 8102م لتألىيل العاممين الحـاليين فـي المصـرف عمـى كافـة األعمـال
المصرفية والتقنية والمغة األجنبية .
وشارك المصرف بالدورات المصرفية التـي أقيمـت فـي دمشـق مـن قبـل الييفـات والجيـات المعنيـة بالعمـل المصـرفي
لغاية شير أيمول من عام  8102كما يمي:
العنوان

الجية المنظمة

الفترة

تقديم الدعم الفني في مجال تحميل سمسمة القيمة
الغذافية لمحميب والبندورة والقمط باالةافة الى
ورشة
عمل

وزارة الزراعة

مناقشة سبل تطوير برامج سالسل القيمة الغذافية

-81-83

ومعالجة الثغرات وبناء القدرات في مجال تحميل وتقييم

8102/0/31

وتحسين ىذه السالسل لمتحفيز عمى التطوير المستدام
ل من الغذافي في سوريا
ندوة

غرفة تجارة دمشق

كيفية االستثمار في سوق دمشق لالوراق المالية
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8102/0/31

دورة

مركز التدريب والتألىيل

التدقيق المعموماتي

8102/8/01-9

دورة

مركز التدريب والتألىيل

معيار ايزو  80110الخاا بألمن المعمومات

8102/3/80-80

ىيفة االشراف عمى

التعريف بغسيل االموال بالتعاون مع مصرف سورية

التمويل

المركزي

ندوة
مؤتمر

شركة االتصاالت
السورية

دورة

مركز التدريب والتألىيل

دورة

مركز التدريب والتألىيل

مؤتمر صناع الجودة العرب
قرار رقم /100م.ن لعام  8110الخاا بتصنيف
الديون
قرار رقم /100م.ن لعام  8110الخاا بتصنيف
الديون

8102/3/0-9
8102/9/01
8102/9/08-01
8102/9/00-02

دورة

مركز التدريب والتألىيل

إدارة مخاطر التشغيل

8102/1/00-09

دورة

مركز التدريب والتألىيل

برنامج تقوية المغة االنكميزية المستو االول

8102/1/03م

أما بالنسبة لمدورات الداخمية المقامة من قبل مديرية التقنية:
*تم اجراء دورة تدريبية لمديرية الشؤون االدارية عمى برنامجي()EXCEL-WORD
*تم اجراء دورة تدريبية لمجموعة عاممين من مديرية الشؤون االدارية عمى فعالية نظام الذاتية وشؤون العاممين
*تم اجراء دورة تدريبية لعاممين من مديرية الشؤون المالية عمى برنامج العقود.
*تم اجراء دورة تدريبية لمجموعة عاممين من مديرية الشؤون االدارية عمى نظام رواتب المتقاعدين
 -4يف جمال الودائع:

بمغت قيمة الودافع لغاية 8102/0/31م مبمغا وقدره/ 58440 /مميون ليرة سورية موزعة كالتالي:
ودافع تحت الطمب

18028

ودافع ألجل

0002

ودافع التوفير

9102

الحسابات المجمدة

08

المجموع

12991
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