
 سوریا – األولى مؤسسة التمویل األصغر
 المنتجات المتاحة والمواقع الحالیة

 
 
 

 القروض الصغیرة والمتناھیة الصغر:منتج  .1
 

 قروض مولدة للدخل: 1.1
 

تتضمن القروض التجاریة، الزراعیة، تربیة الحیوانات، قروض النقل، قروض الورش....إلخ ضمن 
 المواصفات التالیة:

 
 ل.س 1,500,000یصل لغایة ال سقف القرض یمكن أن  •
 شھر. 36مدة القرض لغایة  •
 الضمانات: بیانات راتب أو رھن •
 دفعات السداد للقرض متساویة •

 
 قروض غیر مولدة للدخل (قروض إجتماعیة): 1.2

 
 تتضمن القروض التعلیمیة، القروض الصحیة، وقروض تحسین نوعیة الحیاة: 1.2.1

 حسب حاجة الزبون وقدرتھ على السداد ل.س 850,000قف القرض یمكن أن یصل لغایة ال س •
 شھر. 36مدة القرض لغایة  •
 الضمانات: بیانات راتب  •
 دفعات السداد للقرض متساویة •

 

 القروض السكنیة: ترمیم/ تحسین/ مستلزمات سكنیة 1.2.2

 حسب حاجة الزبون وقدرتھ على السداد ل.س 1,500,000سقف القرض یمكن أن یصل لغایة ال  .2
 شھر. 36مدة القرض لغایة  .3
 الضمانات: بیانات راتب أو رھن .4
 دفعات السداد للقرض متساویة .5

 
 

 األوراق المطلوبة للتقدیم:

 الھویة الشخصیة للعمیل. -
 بیانات راتب الكفالء -

 



 

 

 خدمات القروض اإلضافیة:

ھذا النوع من القروض یمكن الموظفین الحكومیین من الحصول على من خالل  قروض للموظفین الحكومیین: -1
ل.س (حسب راتب  500,000غراض المذكورة أعاله بدون ضمانات إضافیة وبمبالغ قد تصل ل قروض لأل

 الموظف ونسبة اإلقتطاع القانونیة).
ل.س (مبلغ الودیعة یجب أن یغطي  1,500,000قرض بضمانة ودیعة ثابتة: یمكن أن یصل سقف القرض ل  -2

 القرض + الفوائد).
 أضعاف قیمة الحساب الجاري. 3القرض لمبلغ قرض بضمان الحساب الجاري: یمكن أن یصل  -3

 

 منتج اإلیداع: .2
 

 :الحساب الجاري   2.1
وھو بنفس الوقت  ھذا النوع من اإلیداع ھو األكثر إستخداماً حیث أن الزبون یمكن أن یقوم بفتح أكثر من حساب

ھذا النوع یتمیز  تحت الطلب حیث أن العمیل یمكن أن یقوم بإجراء عملیات السحب واإلیداع في أي وقت كما أن
 بأنھ ال یوجد حد أدنى للحساب.

 
 حساب التوفیر:   2.2

 حساب التوفیر العادي: 2.2.1
حیث أن العمیل یمكن أن یقوم بإجراء عملیات السحب واإلیداع في أي وقت حساب التوفیر یتمیز بأنھ تحت الطلب 

 أنھ ال یوجد حد أدنى لفتح الحساب.مثل الحساب الجاري ولكنھ یتمیز عن الحساب الجاري بأنھ بفائدة تنافسیة كما 
 حساب التوفیر لألطفال: 2.2.2

 یقتصر فتح ھذا النوع من الحسابات على الوصي عن الطفل.

 
 حساب الودائع آلجل:   2.3

 ل.س 25,000الحد األدنى للحساب 

 
 

 أسعار الفائدة على اإلیداع تنافسیة وبموجب قوانین وتعلیمات المصرف المركزي
 

 



الهاتفرمز المحافظةالعنوان الف�ع 

ف�ع دمشق
 دمشق – الم�سات – امتداد مدرسة التطب�قات المسل��ة – جانب ص�دل�ة 

سكر
011

4433416
4433415

011جرمانا - دوار ال�لد�ة القد�مة - مقا�ل البنك العر��� - جانب رنكو��دمشق / وحدة خدمة جرمانا
5664846
5664847

016الس��داء – شارع المحوري – خلف بناء م�ف التوف��ف�ع الس��داء
252159
252759

016754194صلخد – ط��ق عرمان – جانب المجمع ال���ويالس��داء / وحدة خدمة صلخد

016شه�ا –بناء مجمع البوا�ات – مقا�ل البنك التجاري بنفس الطابقالس��داء/ وحدة خدمة شه�ا
423234
423233

0318832244المخرم  الفوقا��� – الشارع العام – جانب دوار الس�د الرئ�سحمص / وحدة خدمة المخرم 
0317745700ش��� – الشارع العام – جانب دوار الس�د الرئ�سحمص / وحدة خدمة ش���

033السلم�ة – شارع ت��� الدين – المنطقة األو� �� الس�دة ز��ب /1ف�ع السلم�ة 

8828350
8828351
8842633
8831167

0338475475السلم�ة – السعن - الشارع العام - جانب �از�ة سعدالسلم�ة / وحدة خدمة السعن

033حماە – مص�اف – شارع المسا�ن – جانب المؤسسة االجتماع�ة العسك��ة  ف�ع مص�اف
7717915
7717916

043طرطوس – ط��ق عام در�ك�ش – ��ق المح�مةف�ع طرطوس
216781
216782

043657872القدموس – الشارع الرئ��� – بناء م�ف التوف�� – طابق أر���طرطوس / وحدة خدمة القدموس

043طرطوس - ط��ق عام الشيخ �در - جانب مستوصف برمانة رعدطرطوس / وحدة خدمة الشيخ �در
737328
737328

043الدر�ك�ش - �� المقلع - مقا�ل ص�دل�ة حسانطرطوس / وحدة خدمة الدر�ك�ش
571569
571570

043540570صافيتا – الحارة الغ���ة - جانب المح�مة العقار�ةف�ع  صافيتا

041الالذق�ة – شارع الجمهور�ة – مقا�ل المعهد الصنا�� الثا��� – بناء صقور ف�ع الالذق�ة 
457121
457087

041ج�لة - شارع العمارة - مقا�ل مش�� األسعدالالذق�ة / وحدة خدمة ج�لة
891175
891172

021حلب – الفرا�س�س�ان – شارع الرازي – مقا�ل مدرسة الس�دة م��مف�ع حلب
2229280
2229281
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