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انون األول لعام  ة للمصرف الزراعي لشهر   م٢٠٢٠النشرة الشهر
 
 في مجال االقراضات : -١

ة وخطـــ/مليــ٥٠٠٠٠/ قــدره مبلغــاً م٢٠٢٠خطــ لقــروض المصــرف فــي عــام :  لقــروض المشــروع الــوطني للــر ـون ليــرة ســور
موجـــب أنظمـــ ٥٥٠الحـــديث مبلـــغ /  ة وخطـــ للقـــروض الممنوحـــة  ة خاصـــة لجهـــات القطـــاع العـــام مبلـــغ ـ/ مليـــون ليـــرة ســـور

حيث بلغ إجمالي اإلقراض المخط لعام ١٨١٠٠٠/ ة  ة.٢٣١٥٥٠ًا قدره / ـمبلغ م٢٠٢٠/مليون ليرة سور  / مليون ليرة سور
ة شهر  لغت القروض الممنوحة لغا ة،ـلـي ون ـملي/٣٦٦٦٠٠/م٢٠٢٠عام من  انون أولو ة تنفيذ قدره رة سور ا ـبنس

ل التالي:%١٥٨  موزعة على الش
ة إقراضات المصرف. مليون  /١٢٦٠٠/ -١  ليرة سور
ة إقراضات المؤسسة ١٣٠٠٠/ -٢  األقطانوتسو  العامة لحلج/ مليون ليرة سور
ة إقراضات المؤسسة العامة للحبوب. /٣١٠٠٠٠/ -٣  مليون ليرة سور
ة ٣١٠٠٠/ -٤  إقراضات المؤسسة العامة إلكثار البذار./مليون ليرة سور

ب والتأهيل : -٢  في مجال التدر
ــة شــه/٢٥٣٩بلغ عدد العاملين في المصرف / ــة فــي نها م ، وتــم م٢٠٢٠مــن عــام  ــانون أولر عامًال حسب المالك والشواغـــر الح
ب شاملة لعام  ة  م٢٠٢٠إعداد خطة تدر ة واللغة األجنب ة والتقن افة األعمال المصرف  لتأهيل العاملين الحاليين في المصرف على 

ة شهر العمل المصرفي لغا ة  مت في دمش من قبل الهيئات والجهات المعن ة التي أق الدورات المصرف  انون أول وشارك المصرف 
 ما يلي:  م٢٠٢٠من عام 

  الجهة المنظمة للدورة موضوع الدورة فترة الدورة
ليز مستمرةو ٢/٥/٢٠١٨ ب والتأهيل المصرفي ةاللغة اإلن ز التدر  دورة مر
ة م١٥/٣/٢٠٢٠-٣ ا المصرف ب والتأهيل المصرفي إجراءات التنفيذ في القضا ز التدر  دورة مر



2 
 

ة م١١/٣/٢٠٢٠-٤ ب والتأهيل المصرفي إدارة المخاطر التنفيذ ز التدر  دورة مر
ة ٨/٣ ب والتأهيل المصرفي ومتقدم)ء إكسل (مبتد م١٢/٤/٢٠٢٠لغا ز التدر  دورة مر

ة م٧/٩/٢٠٢٠ اد ة مؤتمر الجدارةالق ة اإلدار  محاضرة وزارة التنم
ة المهندسين ة مهام خدمات الطاقةثانمز  م٢٠٢٠-٥/١٠-٢٦/٩  دورة نقا
ة م٢٢/١٠/٢٠٢٠-١٠ اد ة  الجدارة الق ةوزارة التنم  دورة اإلدار
ة تدقي فروع المصرف م١٠/٢٠٢٠/  ١٨-٤ ب والتأهيل المصرفي آل ز التدر  دورة مر

١٨/١٠-
ة م١٠/١١/٢٠٢٠ ب والتأهيل المصرفي العقود المصرف ز التدر  مر

 دورة

م في مخاطر ونظم المعلومات م٥/١١/٢٠٢٠-٢٥/١٠ ب والتأهيل المصرفي التح ز التدر  دورة مر
ة م٢٢/١١/٢٠٢٠-٤/١١ شر ب والتأهيل المصرفي إدارة الموارد ال ز التدر  دورة مر
ة م٢٢/١١/٢٠٢٠-٤/١١ شر ة الموارد ال ب والتأهيل المصرفي تنم ز التدر  دورة مر
ب والتأهيل المصرفي إدارة مخاطر اإلئتمان م١٧/١١/٢٠٢٠-١/١١ ز التدر  دورة مر

ة م١٢/١١/٢٠٢٠-١/١١ ر  معايير المحاس ة وٕاعداد التقار الدول
ة ب والتأهيل المصرفي المال ز التدر  مر

 دورة

ة ودورها في القطاع  م١٢/١١/٢٠٢٠-٨/١١ ات المال ة التقن ماه
ب والتأهيل المصرفي المصرفي ز التدر  مر

 دورة

٢٩/١١-
م مخاطر اإلئتمان م١٠/١٢/٢٠٢٠ ة لتقي ب والتأهيل المصرفي حاالت عمل ز التدر  مر

 دورة

 
ل التالي : اأم ة في اإلدارة العامة للمصرف فهي على الش ة التقن ة المقامة من مدير ة للدورات التقن  النس
ة لموظفي قسم شؤون العاملين أضابير أرشفةدورات  -  .الذات
ات النظام المصرفي للفروع ةثاندورة مرحلة  - ر الناتجة عن برمج  .على التقار
ة  - ة الشؤون المال عض موظفي مدير  .ورشة عمل ل
ة. - ز انات المر ات قاعدة الب رمج عض مجتزءات في النظام المصرفي المتكامل و ة إدارة المخاطر في  ة لمدير ب  دورة تدر
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عات مستلزمات اإلنتاج  -٣ مر بها قطرنا الحبيب ، فقــد اســتمر : في مجال مب ل الظروف التي  الرغم من  المصــرف الزراعــي و
 بدعم عجلة االقتصاد الوطني من خالل تأمين مادة السماد لألخوة الفالحين في المناط اآلمنة.

عات مستلزمات اإلنتاج خالل شهر  لغت مب مايلي:٢٠٢٠لعام  انون أولو  م 
 
 
 
 
 
 
 
 

خ ب  ي مجال الودائع:ف-٤ ة تار مة الودائع لغا التالي:/٩٢٩٧٠مبلغًا وقدره/ م١٣/٢١/٢٠٢٠لغت ق ة موزعة   مليون ليرة سور
 ٧٥٨٧٥ ودائع تحت الطلب 

ات تحت الطلب قطاع مالي غير مصرفي  ٥٢٢ حسا
 ٨٧٨ ألجلودائع 

 ١٥٦٣٣ ودائع التوفير
اتالحس  ٦٢ المجمدة ا

 ٩٢٩٧٠ المجموع
  

عات طن اسم السماد ة المب مة األسمدة مليون ل. س م  ق
ر فوسفات  ٣٥٠٩ ١٥٦٨٧ %٤٦سو

ا  ١٠٥٣٩ ٤٩٥٥٨ %٤٦يور
 ٨٦٤٩ ٥٦٩٢٦ %٢٦نترات األمونيوم
ر فوسفات   ٤٩ ٤٥٢ %١٤سو

 ١١٩٠ ٢٨٨٩ سلفات البوتاس
 ٢٣٩٣٦ ١٢٥٥١٢ إجمالي األسمدة


