النشرة الشهرية للمصرف الزراعي لشهر كانون الثاني لعام ٢٠٢١م

 -١المخطط والمنفذ في مجال الخطة اﻻستثمارية :
لﻘﺪ ﺗﻢ لﺤـﻆ مﺒلﻎ  /١٣٠٠٠٠٠/ألف ليـرة سورية للـخطة اﻻستثمارية في عـام ٢٠٢١م وهي مـوزعة كمايلي:
أ/٥٦٩٩٠٠/ -لف ليرة سورية لمشاريع اﻻستﺒﺪال والتجﺪيﺪ والمشاريع الجﺪيﺪة.
ب/٧٣٠١٠٠/ -لف ليرة سورية للمشاريع المﺒاشر بها وقﺪ خصصت لـ:
 -1شراء أو بناء مﻘر لﻺدارة العامة مﺒلﻎ وقﺪره  / ١٠٠/ألف ليرة سورية.
 -2بناء مﻘر فرع الﻼذقية مﺒلﻎ وقﺪره  / ١٠٠٠٠٠/ألف ليرة سورية
 -3بناء مﻘر فرع السلمية مﺒلﻎ وقﺪره  / ١٠٠٠٠٠/ألف ليرة سورية
 -4ﺗطوير عمـل المصرف مﺒلﻎ قﺪره/٥٣٠٠٠٠/ألف ليرة سورية وﺗوزعت مشاريعه كالتالي:
) مش روع ﺗأمين جﺪار حماية لمخﺪمات ﺗطﺒيﻘات الويب - -مش روع ﺗأمين مص ادر ﺗغذية لمنظومة الكاميرات في بعض فروع
المص رف الزراعي التعاوني-ش راء قوارئ باركود للفروع– ﺗركيب كاميرات مراقﺒة-ﺗطوير برمجيات النظام المص رفي لتأمين
بوابات دفع الكتروني -ﺗﻘﺪيﻢ وﺗركيب وﺗش غيل نظام لتطﺒيق معيار التﻘارير المالية الﺪولي رقﻢ -٩ﺗأمين ﺗرخيص نظام حماية من
الفيروس ات لتجهيزات اﻹدارة والفروع -ﺗﻘﺪيﻢ وﺗركيب وﺗش غيل متطلﺒات ﺗﻘنية خاص ة بتﺤﻘيق متطلﺒات الﻘرار رقﻢ /١٤١ل.أ
الخاص بض وابط إص ﺪار كش ف الﺤس ابات المص رفي – ﺗﻘﺪيﻢ خﺪمات ص يانة للﺒرمجيات التطﺒيﻘية المس تثمرة-ﺗﻘﺪيﻢ خﺪمات ص يانة
لتجهيزات اﻹدارة العامة-ﺗﻘﺪيﻢ خﺪمات صيانة لمركز المعطيات اﻻحتياطي-ﺗﻘﺪيﻢ خﺪمات صيانة لتجهيزات الفروع( .
 :-٢اﻷعمال المادية المخططة لعام ٢٠٢١م للمشاريع اﻻستثمارية وﺗﺤﺪد نسب التنفيذ المادية والمالية:
وﺗﻢ ﺗنفيذ مايلي لغاية ﺗاريخ٢٠٢١/١/٣١م:
 - ١ﺗطوير عمل المصرف:
 مشروع شراء قوارئ باركود لفروع المصرف الزراعي التعاوني :ﺗﻢ التعاقﺪ عليه بالعﻘﺪ رقﻢ /٨/وﺗمت المﺒاشرة بتاريخ٢٠٢٠/١٢/٢٤م.
مشروع ﺗأمين جﺪار حماية لمخﺪمات ﺗطﺒيﻘات الويب :المشروع حاليا بمرحلة إعﺪاد دفتر الشروط الفنية .مشروع ﺗأمين مصادر ﺗغذية لمنظومة الكاميرات في بعض فروع المصرف الزراعي التعاوني .
 مشروع ﺗركيب كاميرات مراقﺒة  :إعﻼن للمرة الثانية. ﺗطوير برمجيات النظام المص رفي لتأمين بوابات دفع الكتروني:ﺗﻢ التوجيه للتنس يق مع مص رف س ورية المركزي بﺪﻻمن الشركة السورية للمﺪفوعات .

١

 ﺗﻘﺪيﻢ وﺗركيب وﺗش غيل نظام لتطﺒيق معيار التﻘارير المالية الﺪولي رقﻢ : ٩ﺗﻢ اﻹعﻼن ﻷكثر من مرة وس تتﻢ إعادةاﻹعﻼن مجﺪدا ً .
 ﺗأمين ﺗرخيص نظام حماية من الفيروسات لتجهيزات اﻹدارة والفروع :المشروع بمرحلة اﻹعﻼن. ﺗﻘﺪيﻢ وﺗركيب وﺗش غيل متطلﺒات ﺗﻘنية خاص ة بتﺤﻘيق متطلﺒات الﻘرار رقﻢ /١٤١ل.أ الخاص بض وابط إص ﺪار كش فالﺤساب المصرفي  :ﺗﻢ التعاقﺪ على المشروع وفق العﻘﺪ رقﻢ /٥/ﺗاريخ ٢٠٢٠/٩/١م المشروع قيﺪ اﻹستﻼم.
 ﺗﻘ ﺪيﻢ خ ﺪم ات ص ي ان ة للﺒرمجي ات التطﺒيﻘي ة المس تثمرة  :وفق العﻘود الت الي ة عﻘ ﺪا ص ي ان ة م أجوران عﻘ ﺪ رقﻢ٥ﺗاريخ٢٠١٨/٣/٦م وﺗﻢ ﺗجﺪيﺪه للسنة الثالثة وعﻘﺪ رقﻢ ٣ﺗاريخ ٢٠٢٠/١/٢٨م
 ﺗ ﻘﺪيﻢ خﺪمات ص يانة لتجهيزات اﻹدارة العامة :عﻘﺪ رقﻢ١٤لعام ٢٠١٨و) (٩ +١لعام٢٠١٩لتجهيزات حاس وبيةلﻺدارة العامة.
 ﺗﻘﺪيﻢ خﺪمات صيانة لمركز المعطيات اﻹحتياطي :عﻘﺪ رقﻢ١٠لعام  ٢٠١٧للسنة الثالثة. ﺗﻘ ﺪيﻢ خ ﺪم ات ص ي ان ة لتجهيزات الفروع :عﻘ ﺪ رقﻢ) (٢٣+١٨لع ام ٢٠١٨وعﻘ ﺪ رقﻢ ١١لع ام  ٢٠٢٠لتجهيزاتحاسوبية للفروع وعﻘﺪ رقﻢ  ١٨لعام  ٢٠١٩ماسﺤات .
 ﺗركيب وﺗش غيل حجوم ﺗخزينية في مركز المعطيات الرئيس ي:ﺗﻢ اﻻس تﻼم اﻷولي للمش روع وهو في مرحلة الض مانالمجاني.
ﺗأمين نظام ﺗﺒادل مراسﻼت الكتروني ما بين اﻹدارة والفروع :ﺗﻢ اﻻستﻼم اﻷولي للمشروع .
ﺗﺤﻘيق الربط اﻵلي مع نظام التس ويات اﻹجمالي الس وري :ﺗﻢ التعاقﺪ وفق العﻘﺪ رقﻢ/٥/ﺗاريخ ٢٠١٩/٧/١٦والمش روعقيﺪ التجريب على الﺒيئة التجريﺒية.
أما بالنسﺒة للصرافات  :ﺗﻢ ﺗشغيل  ١٣صراف لتاريخه وهي الصرافات الموجودة في مناطق آمنة ويتﻢ حاليا ً العمل علىﺗشغيل صراف السﻘيلﺒية.
 مش روع بناء مﻘر جﺪيﺪ لفرع الس لمية:ﺗﻢ الموافﻘة على ﺗنفيذ المش روع على مرحلتين وﺗﻢ مراس لة ش ركة الﺪراس اتلفصل اﻷعمال والكشف التﻘﺪيري للمﺒاشرة بالمرحلة اﻷولى .
 -٣مشروع بناء مﻘر جﺪيﺪ لفرع الﻼذقية :دراسة العروض الفنية.
-٤ﺗوسيع وﺗأهيل فروع المصرف- :فرع دير حافر :ﺗﻢ ﺗعﺪيل الكشف التﻘﺪيري .
–

- ٥فرع مسكنة  :ﺗﻢ اعتماد الﺪراسة وبانتظار وصول الﺪراسة العﻘﺪية لﻺعﻼن عن المشروع.
 -٦ﺗأمين مولﺪة لفرع حمص :قيﺪ اﻹعﻼن.
 -٣المخطط والمنفذ في مجال الخطة اﻹنتاجية:

أ -في مجال اﻹقراضات :خطط لﻘروض المصرف في عام ٢٠٢١م مﺒلغا ً قﺪره/٥٠٠٠٠ /مليـ ون ليرة سورية وخطـ ط لﻘروض
المش روع الوطني للري الﺤﺪيث مﺒلﻎ  / ٥٥٠ /مليون ليرة س ورية وخطط للﻘروض الممنوحة بموجب أنظمـ
الﻘطاع العام مﺒلﻎ /٣٩٥٠٠٠/مليون ليرة س ورية بﺤيث بلﻎ إجمالي اﻹقراض المخطط لعام ٢٠٢١م مﺒلغـ

ة خاص ة لجهات
ا ً قﺪره /٤٤٥٥٥٠ /

مليون ليرة سورية.
وبلغت الﻘروض الممنوحة لغاية شهر كانون ﺛاني من عام ٢٠٢١م  /٥٣٠٠/مليـون لـيـرة سورية ،بنسﺒة ﺗنفيذ قﺪرهـا
%٢موزعة على الشكل التالي:
 /٢٣٠٠/ -1مليون ليرة سورية إقراضات المصرف.
 /٣٠٠٠/ -2مليون ليرة سورية إقراضات المؤسسة العامة للﺤﺒوب.
٢

ب-في مجال مﺒيعات مس تلزمات اﻹنتاج :وبالرغﻢ من كل الظروف التي يمر بها قطرنا الﺤﺒيب  ،فﻘﺪ اس تمر المص رف الزراعي
بﺪعﻢ عجلة اﻻقتصاد الوطني من خﻼل ﺗأمين مادة السماد لﻸخوة الفﻼحين في المناطق اﻵمنة.
وبلغت مﺒيعات مستلزمات اﻹنتاج خﻼل شهر كانون ﺛاني لعام ٢٠٢١م كما يلي:
اسﻢ السماد

كمية المﺒيعات طن

قيمة اﻷسمﺪة مليون ل .س

سوبر فوسفات%٤٦

١٢٧

٣٠

يوريا%٤٦

١٢٥٥٦

٢٤٢٤

نترات اﻷمونيوم%٢٦

٥٥٤٠

٨٨٨

سوبر فوسفات %١٤

٥٦٠

٦١

سلفات الﺒوﺗاس

١٦١

٦٦

إجمالي اﻷسمﺪة

١٨٩٤٤

٣٤٦٩

د-في مجال الودائع :بلغت قيمة الودائع لغاية ﺗاريخ ٢٠٢١/١/٣١م مﺒلغا ً وقﺪره/٨٧٥٤٣/مليون ليرة سورية موزعة كالتالي:
ودائع ﺗﺤت الطلب

٧٣٥٥٥

حسابات ﺗﺤت الطلب قطاع مالي غير مصرفي

٦٠٢

ودائع ﻷجل

٩٢٥

ودائع التوفير

١٢٣٩٩

الﺤسابات المجمﺪة

٦٢

المجموع

٨٧٥٤٣

٣

