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  م٢٠٢١النشرة الشهرية للمصرف الزراعي لشهر كانون الثاني لعام 

  
  
  
  المخطط والمنفذ في مجال الخطة االستثمارية :  -١

  :مايليوزعة كوهي مـ م٢٠٢١ألف ليـرة سورية للـخطة االستثمارية في عـام  /١٣٠٠٠٠٠لقد تم لحـظ مبلغ /

 .والمشاريع الجديدة لف ليرة سورية لمشاريع االستبدال والتجديد/٥٦٩٩٠٠/  -أ

  :لـ لف ليرة سورية للمشاريع المباشر بها وقد خصصت/٧٣٠١٠٠/  -ب

 ./ ألف ليرة سورية ١٠٠مبلغ وقدره / شراء أو بناء مقر لإلدارة العامة -1

 / ألف ليرة سورية ١٠٠٠٠٠مبلغ وقدره / بناء مقر فرع الالذقية -2

 / ألف ليرة سورية ١٠٠٠٠٠مبلغ وقدره / بناء مقر فرع السلمية -3

  وتوزعت مشاريعه كالتالي: ألف ليرة سورية/٥٣٠٠٠٠مبلغ قدره/ تطوير عمـل المصرف -4

روع تأمين جدار حماية لمخدمات تطبيقات الويب (  ادر تغذية لمنظومة الكاميرات في بعض فروع- -مش روع تأمين مص  مش

رف الزراعي  راء-التعاونيالمص رفي لتأمين -مراقبةكاميرات تركيب  –قوارئ باركود للفروع ش تطوير برمجيات النظام المص

غيل -دفع الكترونيوابات ب تأمين ترخيص نظام حماية من  -٩نظام لتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم تقديم وتركيب وتش

ات لتجهيزات اإلدارة والفروع ة بتحقيق متطلبات القرار رقم تقديم وتركيب - الفيروس غيل متطلبات تقنية خاص ل.أ /١٤١وتش

يانة تقديم خدمات  – المصرفي اباتط إصدار كشف الحسابالخاص بضو تقديم خدمات صيانة -التطبيقية المستثمرةلبرمجيات لص

  . هيزات الفروع)تقديم خدمات صيانة لتج-الحتياطياتقديم خدمات صيانة لمركز المعطيات -العامة اإلدارةلتجهيزات 

  م للمشاريع االستثمارية وتحدد نسب التنفيذ المادية والمالية:٢٠٢١: األعمال المادية المخططة لعام -٢

  م:٣١/١/٢٠٢١وتم تنفيذ مايلي لغاية تاريخ             

  تطوير عمل المصرف: - ١

وتمت المباشرة بتاريخ /٨عليه بالعقد رقم /مشروع شراء قوارئ باركود لفروع المصرف الزراعي التعاوني :تم التعاقد  -

  م.٢٤/١٢/٢٠٢٠

  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 .

  : إعالن للمرة الثانية. كاميرات مراقبةتركيب مشروع  -

ورية المركزي بدال   - رف س يق مع مص رفي لتأمين بوابات دفع الكتروني:تم التوجيه للتنس تطوير برمجيات النظام المص

  من الشركة السورية للمدفوعات .
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غيل نظام لتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم - تتم إعادة : تم اإلعالن ألكثر من مرة وس ٩تقديم وتركيب وتش

  اإلعالن مجدداً .

  ص نظام حماية من الفيروسات لتجهيزات اإلدارة والفروع: المشروع بمرحلة اإلعالن.تأمين ترخي -

ة بتحقيق متطلبات القرار رقم ت - غيل متطلبات تقنية خاص ف /١٤١قديم وتركيب وتش دار كش وابط إص ل.أ الخاص بض

  .المشروع قيد اإلستالمم ١/٩/٢٠٢٠تاريخ /٥فق العقد رقم /الحساب المصرفي :   تم التعاقد على المشروع و

د رقم ت - ة مأجوران عق ان ي دا ص ة عق الي تثمرة : وفق العقود الت ة المس ات التطبيقي ة للبرمجي ان ي ات ص دم ديم خ ق

  م ٢٨/١/٢٠٢٠تاريخ  ٣م وتم تجديده للسنة الثالثة  وعقد رقم٦/٣/٢٠١٨تاريخ٥

يانة لتجهيزات اإلدارة العامة  :عقد رقمت - وبية ٢٠١٩) لعام٩+ ١و( ٢٠١٨لعام١٤قديم خدمات ص لتجهيزات حاس

  لإلدارة العامة. 

  للسنة الثالثة.  ٢٠١٧لعام ١٠نة لمركز المعطيات اإلحتياطي  :عقد رقمتقديم خدمات صيا -

د رق - ة لتجهيزات الفروع  :عق ان ي ديم خدمات ص ام)  ٢٣+١٨م(تق د رقم   ٢٠١٨لع ام ١١وعق لتجهيزات  ٢٠٢٠لع

  ماسحات  . ٢٠١٩لعام  ١٨حاسوبية للفروع وعقد رقم 

مان ت - روع وهو في مرحلة الض تالم األولي للمش ي:تم االس غيل حجوم تخزينية في مركز المعطيات الرئيس ركيب وتش

  المجاني.

  االستالم األولي للمشروع . تأمين نظام تبادل مراسالت الكتروني ما بين اإلدارة والفروع: تم

وري: تم التعاقد وفق العقد رقم/ت- ويات اإلجمالي الس روع ١٦/٧/٢٠١٩تاريخ /٥حقيق الربط اآللي مع نظام التس والمش

  قيد التجريب على البيئة التجريبية.

الياً العمل على صراف لتاريخه وهي الصرافات الموجودة في مناطق آمنة ويتم ح ١٣نسبة للصرافات : تم تشغيل أما بال-

  تشغيل صراف السقيلبية.

روع بناء  -  ات ممش ركة الدراس لة ش روع على مرحلتين وتم مراس لمية:تم الموافقة على تنفيذ المش قر جديد لفرع الس

  لفصل األعمال والكشف التقديري للمباشرة بالمرحلة األولى .

  شروع بناء مقر جديد لفرع الالذقية: دراسة  العروض الفنية.م -٣

  رع دير حافر :تم تعديل الكشف التقديري .ف-وسيع وتأهيل فروع المصرف: ت-٤

 –     المشروع.                           لدراسة العقدية لإلعالن عنع مسكنة : تم اعتماد الدراسة وبانتظار وصول افر- ٥ 

  .  تأمين مولدة لفرع حمص: قيد اإلعالن -٦

 المخطط والمنفذ في مجال الخطة اإلنتاجية: -٣

ً م ٢٠٢١خطط لقروض المصرف في عام في مجال اإلقراضات : -أ ط لقروض ـسورية وخط ون ليرةـملي/٥٠٠٠٠ /قدره مبلغا

روع الوطني للري الحديث مبلغ /  ورية وخطط للقروض الممنوحة بموجب أنظم ٥٥٠المش ة لجهات ـ/ مليون ليرة س ة خاص

ورية بحيث بلغ إجمالي اإلقراض المخطط لعام /٣٩٥٠٠٠مبلغ / القطاع العام  /٤٤٥٥٥٠اً قدره / ـمبلغ م٢٠٢١مليون ليرة س

  مليون ليرة سورية.

ا ـدرهبنسبة تنفيذ ق رة سورية،ـلـي ونـملي /٥٣٠٠/ م٢٠٢١عام من  ثانيكانون وبلغت القروض الممنوحة لغاية شهر 

  موزعة على الشكل التالي:%٢

 ليرة سورية إقراضات المصرف. مليون /٢٣٠٠/ -1

 مليون ليرة سورية إقراضات المؤسسة العامة للحبوب. /٣٠٠٠/ -2
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تلزمات اإلنتاج-ب رف: في مجال مبيعات مس تمر المص الزراعي  وبالرغم من كل الظروف التي يمر بها قطرنا الحبيب ، فقد اس

  الفالحين في المناطق اآلمنة.بدعم عجلة االقتصاد الوطني من خالل تأمين مادة السماد لألخوة 

  يلي: م كما٢٠٢١لعام  ثانيكانون وبلغت مبيعات مستلزمات اإلنتاج خالل شهر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مليون ليرة سورية موزعة كالتالي:/٨٧٥٤٣مبلغاً وقدره/ م١٣/١/١٢٢٠لغت قيمة الودائع لغاية تاريخ ب  ي مجال الودائع:ف-د

  ٧٣٥٥٥  ودائع تحت الطلب 

  ٦٠٢  حسابات تحت الطلب قطاع مالي غير مصرفي

  ٩٢٥  ألجلودائع 

  ١٢٣٩٩  التوفيرودائع 

  ٦٢  المجمدة اباتالحس

  ٨٧٥٤٣  المجموع

   

  قيمة األسمدة مليون ل. س  كمية المبيعات طن  اسم السماد

 ٣٠ ١٢٧  %٤٦سوبر فوسفات

 ٢٤٢٤ ١٢٥٥٦  %٤٦يوريا

 ٨٨٨ ٥٥٤٠  %٢٦نترات األمونيوم

  ٦١  ٥٦٠  %١٤سوبر فوسفات 

 ٦٦ ١٦١  البوتاسسلفات 

 ٣٤٦٩ ١٨٩٤٤  إجمالي األسمدة


