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نبذة عن المصرف

مصرف الســالم  -  الجزائر، بنك شــمولي يعمل طبقا للقوانين الجزائرية، و وفقا �حكام الشريعة ا سالمية في 
كافة تعامالته.

تم اعتماد المصرف من قبل بنك الجزائر في ســبتمبر 2008، ليبدأ مزاولة نشــاطه مســتهدفا تقديم خدمات 
مصرفية مبتكرة. 

إن مصرف الســالم  -  الجزائر يعمل وفق إســتراتيجية واضحة تتماشى و متطلبات التنمية ا قتصادية في جميع 
المرافــق الحيويــة بالجزائــر، من خــالل تقديم خدمــات مصرفية عصريــة تنبع مــن المبادئ و القيــم ا�صيلة 
بغية تلبية حاجيات الســـوق، و المتعاملين، و المستثمرين، و تضبط معامالته  الراســخة لدى الشعب الجزائري، 

هيئـة شرعيـة تتكون من كبار العلماء في الشريعة و ا قتصاد.

مهمتـنا :

اعتمـــاد أرفع معاييـر الجـودة في ا�داء، لمواجهـة التحديـات المستقبليـة في ا�سواق المحليـة و ا قليمية، و 
العالمية، مع التركيـز على تحقيق أعلى نسبـة من العائدات للعمـالء و المساهمين على السواء.

رؤيتنا :

الريـــادة في مجال الصيرفة الشــاملة، بمطابقة مفاهيم الشريعـــة ا سالميـــة، و بتقديم خدمات و منتجات 
مبتكرة، معتمدة من الهيئة الشرعية للمصرف.

قيمنا :

: إننا في مصرف الســالم - الجزائر نتبنى التميز كثقافة جماعية، و فردية، نســعى لتحقيقها بأعلى  التميـز
المعايير، في كل ما نقوم به من أعمـال، فذلك يعد دافعنا لتحقيق أهدافنـا. 

ا�لتـــزام: هو شعورنـا بالمسؤوليـــة، و عملنـا على ا ستجابـــة لكافة الحاجيات المطلوبة، و المنتظرة من 
قبل متعاملينا و زمالئنـا. 

التواصـــل: لقد جعلنا من التواصل الداخلي/ الخارجي، أهم أولوياتنا،  دراكنـا أنه الوسيلة المثلى لتقديم 
أفضل خدمة لعمالئنـا.



أعضاء مجلس ا�دارة

السيد :

”محمد عمير يوسف أحمد المهيري“

                                               رئيس مجلس ا دارة

السيد :

”عارف عبد ا¡ عبد الرحمان الهرمي“

                                                             عضو مجلس ا دارة

السيد :

”عبد الرحمان أحمد عبد ا¡ سنان“

                                                             عضو مجلس ا دارة

السيد :

”أنور خليفة السادة“
                                                             عضو مجلس ا دارة

السيد :

”النور عجبنا عز العرب“
                                                             عضو مجلس ا دارة

السيد :

”محمد علي خميس محمد الحوسني“

                                                             عضو مجلس ا دارة

السيد :

”عيسى عبد ا¡ بوحجي“

                                                             عضو مجلس ا دارة
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أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية

فضيلة الدكتور :

”حسين حامد حسان“

                                               رئيس الهيئة

فضيلة الدكتور :

”عزالدين بن زغيبة“

                                                             نائب رئيس الهيئة

فضيلة الدكتور :

”محمد عبد الحكيم زعير“

                                                 عضو و أمين سر الهيئة

فضيلة الدكتور :

”العياشي الصادق فداد“
                                                                   عضو

فضيلة الدكتور :

”أبو بكر بن لخضر لشهب“
                                                                   عضو
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كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة
محمد عمير المهيري

بسم ا¡ الرحمن الرحيم
الحمد ¡ رب العالمين و الصالة والسالم على نبينا محمد

أشرف الخلق و المرسلين

و بعد ؛
السادة المساهمين،

أصحاب الفضيلة / رئيس و أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية،
السادة / أعضاء مجلس ا�دارة،

السالم عليكم و رحمة ا¡ و بركاته؛

أرحـب بكـم فـي إجتماعنـا السـنوي و أتقـدم لكـم بشـكري الخالـص علـى ثقتكـم و ل¸خوة 
أعضاء مجلس ا دارة على دعمهم و مساندتهم  و ل¸دارة التنفيذية التي تعمل جاهدة من 

أجل تحقيق أهداف المصرف متبعة في ذلك توجيهات مجلس ا دارة.

السادة المساهمين،

با�صالـة عـن نفسـي و بالنيابـة عـن إخواني أعضـاء مجلـس ا دارة، يطيب لـي أن أقف معكم 
على أداء المصرف و إنجازاته لسنة 2017.

واصلــت أزمــة إنخفــاض أســعار البتــرول تأثيرهــا علــى ا قتصــاد العالمــي و با�خــص علــى 
إقتصاديــات الدول المنتجة و المصدرة للنفــط. و على غرار ذلك عرف ا قصاد الجزائري تقلصا 
فــي إيرادات الميزانية مما أثر ســلبا على حجم ا نفاق الحكومي و منــاخ ا�عمال من جهة و 
خلــق بيئة مليئة بالتحديات في ســبيل التقليــص من تبعية ميزانية الدولــة لقطاع النفط من 
جهة أخرى ما دفع الحكومة  نتهاج سياســة تهدف إلــى تنويع ا قتصاد و مصادر الدخل. و 

هي العوامل التي أثرت على نشاط القطاع المصرفي بشكل عام.

و رغم كل هذه العقبات حقق مصرف الســالم-الجزائر ســنة 2017 نتائج جد مشجعة في 
ظل إســتراتيجية مدروســة رســم معالمهــا مجلــس ا دارة و عكفــت ا دارة التنفيذية على 

تطبيقها بشكل دقيق.
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و في هذا الشـأن يسـرني أن أعلن لكم أن النتيجة الصافية لسـنة 2017 بلغت 1,18 مليار دج 
(10,25 مليون دوالر) مقابل 1,08 مليار دج (9,39 ميون دوالر) سنة 2016 أي بنمو قدره %9,4 
و يعـود الفضـل فـي ذلـك إلـى المجهـودات التـي بذلـت للبحث عـن فـرٍص و بدائَل من شـأنها 

تحقيق النمو في ا�نشطة المصرفية و رفع مردودية المصرف.

و بذلـك بلـغ مجمـوع المركز المالي للمصرف مبلغ 86 مليـار دج (745 مليون دوالر) مقابل 53 
مليـار دج (478 مليـون دوالر) سـنة 2016 بنمـو قـدره 62%، حيـث عرفـت محفظـة تمويـالت 
الزبائـن مسـتوى بلـغ 45 مليـار دج (387 مليـون دوالر) بزيـادة قدرهـا 53% عـن مسـتواها سـنة 

2016 نتيجة لتوسيع قاعدة زبائن المصرف و كذا ولوج قطاع التجزئة و ا�فراد.

كما بلغ رصيد السيولة عند نهاية سنة 2017 مبلغ 35 مليار دج (303 مليون دوالر) مقابل 19 
مليار دج (170 مليون دوالر) بنسبة نمو زادت عن %84.

و بلغ مجموع موجودات المصرف مع نهاية سنة 2017 مبلغ 69 مليار دج (601 مليون دوالر) 
مقابـل 38 مليـار دج (339 مليـون دوالر) عنـد نهايـة سـنة 2016 أي بنمـو قـدره 83%، حيث بلغ 
مجمـوع ودائـع العمـالء ما قيمته 64 مليار دج (558 مليون دوالر) سـنة 2017 مقابل 34 مليار 
دج (308 مليـون دوالر) سـنة 2016 بنمـو قـدره 88% مـا يعبـر عن تحسـن صـورة المصرف لدى 

متعامليه و زيادة ثقتهم فيه.

و في سياق متصل جاء التغير في التدفقات النقدية الصافية إيجابيا برصيد 16 مليار دج (138 
مليـون دوالر) سـنة 2017 مقابـل 3 مليـار دج (26 مليـون دوالر) مـا يتيـح فرصـا لتوسـيع نشـاط 

المصرف بشكل أكبر في المستقبل.

من جهة أخرى، بلغ الناتج البنكي سنة 2017 مستوى 4 مليار دج (35 مليون دوالر) مقابل 2,7 
مليار دج (25 مليون دوالر) بنسـبة نمو قدرها 44%، في حين بلغت المصاريف التشـغيلية سنة 
2017 مسـتوى 1,8 مليـار دج (16 مليـون دوالر) مقابـل 1,6 مليـار دج (14 مليـون دوالر) سـنة 

2016 بزيادة قدرها 16% تماشيا مع زيادة نشاط المصرف و حاجيات تشغيله.  

كمـا يجـدر الذكـر أن المصـرف تقـدم فـي أشـغال تهيئـة 7 فروع سـُيبدأ في إسـتغاللها سـنة 
.2018

و كمحصلـة لمـا سـبق فقد سـجلت حقـوق المسـاهمين بلوغ مسـتوى 16,5 مليـار دج (144 
مليون دوالر) بزيادة قدرها 8% عن مستواها عند نهاية سنة 2016.
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كما يســعدني أن أقف مع الســادة المســاهمين على قــرارات مجلــس ا دارة خالل عهدته 
الســابقة و التي ســاهمت بشكل مباشــر في استقرار نشــاط المصرف و إعطائه دفعة قوية 
نحــو ا�مــام، حيث قــام المجلــس باعتمــاد مجموعة مــن ا�نظمــة و السياســات الداخلية 

للمصرف منها :
• النظام الداخلي لمجلس ا دارة ؛ 
• النظام الداخلي للجنة التدقيق ؛

• النظام الداخلي للجنة التمويالت ؛
• ميثاق الصالحيات ؛

• ميثاق عضو مجلس ا دارة ؛

• اعتماد سقوف التمويالت و سقوف إبرام العقود و الصفقات ؛
• استراتيجية المصرف لثالث سنوات (2016-2018) ؛

• اعتماد نموذج بطاقة ا�هداف المتوازنة و مصفوفة المخاطر ؛
• اعتماد مشروع ترقية نظام T24 إلى النسخة 15؛

• مراجعة جزئية للهيكل التنظيمي للمصرف ؛

• المساهمة في مشروع تأسيس شركة تأمين تكافلي ؛
• سقوف خطوط الضمانات الممنوحة للبنوك المراسلة (FI-Limit) ؛

• اعتماد سياسة مخاطر ا ئتمان (التصنيف ا ئتماني) ؛
• سياسة مخاطر السيولة ؛

• سياسة المخاطر التشغيلية ؛

• سياسة ا متثال ؛

• إلى غير ذلك من القرارات ا ستراتيجية.

و في ا�خير تقبلوا مني و من السادة أعضاء مجلس ا دارة جزيل الشكر و بالغ عبارات التقدير 
على ثقتكم و دعمكم وكذا لجميع موظفي مصرف السالم-الجزائر و على رأسهم المدير 

العام على المجهودات المبذولة في سبيل تطوير المصرف.

                                                                                                                               و اÒ ولي التوفيق

                                                                                                                     « محمد عمير المهيري » 
                                                                                           رئيس مجلس ا�دارة
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أهم مؤشرات النشاط لسنة 2017

2013

2014

2015

2016

2017

 022 4 دج 
$ 35

$ 25

$ 19

$ 24

$ 35

  859 2 دج 

  214 2 دج 

769 2 دج 

990 3 دج 

صافي ا يرادات التشغيلية بمليون دوالر                                        صافي ا يرادات التشغيلية بمليون دج

2013

2014

2015

2016

2017

267 1 دج 
$ 11

$ 12

$ 3

$ 9

$ 10

  383 1 دج 

  301 دج 

080 1 دج 

181 1 دج 

النتيجة الصافية بمليون دوالر                                                              النتيجة الصافية بمليون دج
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أهم مؤشرات النشاط لسنة 2017

2013

2014

2015

2016

2017

 551 39 دج 
$ 343

$ 315

$ 352

$ 461

$ 745

  309 36 دج 

  575 40 دج 

104 53 دج 

775 85 دج 

اجمالي ا�صول بمليون دوالر                                                               اجمالي ا�صول بمليون دج

2013

2014

2015

2016

2017

 617 12 دج 
$ 110

$ 122

$ 124

$ 134

$ 144

  000 14 دج 

  301 14 دج 

381 15 دج 

563 16 دج 

حقوق المساهمين بمليون دوالر                                                      حقوق المساهمين بمليون دج
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أهم مؤشرات النشاط لسنة 2017

2013

2014

2015

2016

2017

نسبة المصاريف إلى ا يرادات

 % 33

 % 42

 % 50

 % 57

 % 46
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تقرير النشاط لسنة 2017

لقد واجه ا قتصاد الجزائري تحديات كبيرة نتجت عن ا نخفاض الغير مســبوق �ســعار النفط الذي 
شــكال ضغطــا كبيرا على الموازنــة العامة علــى اعتبار  أن  90% مــن ا قتصاد الجزائــري مبني على 
الطاقة و هو ما أثر على مســتويات النمو مما ألزم الســلطات الجزائرية باتخاذ سلسلة من ا جراءات 

 من خالل التوجيه نحو التصنيع و دعم ا ستثمار على حساب ا ستيراد.
و فــي ظل هذه الظــروف واصل مصرف الســالم-الجزائر تقدمه بخطى ثابتة نحــو تحقيق أهدافه 

ا ستراتيجية المحددة من قبل مجلس ا دارة .

و قد نفذت ا دارة التنفيذية ســنة 2017 اســتراتيجية مجلس ا دارة المتعلقــة بالتعريف بالصيرفة 
ا سالمية من خالل مختلف منافذ ا عالم و ا شهار، كما رّكزت على الجدية، الصرامة و السرعة في 
معالجة طلبيات التمويالت، مما لقي استحســان المتعاملين القدامــى، الذين بقوا أوفياء للمصرف، 
إضافــة إلى مرافقة العديد من المتعاملين الجدد نظرا للســمعة الطيبة التي يحظى بها المصرف 

في الساحة الوطنية.

و فيما يلي أهم جوانب النشاط :

1. النشاط التجاري و التسويق :
تم تركيز النشاط التجاري حول محورين أساسيان و هما :

1.1 رفع مستوى الودائع : 
حيــث ســجلت ودائع العمالء ارتفاعا ملحوظا في ســنة 2017 بنســبة 88% مقارنــة بنفس الفترة لـ 
2016 منتقلــة مــن 309 مليــون دوالر إلــى 553 مليــون دوالر، و فيمــا يخــص تركيبــة الودائع تمثل 
الحســابات الجارية 31% من اجمالي الودائع و قد انتقلت من مبلغ 102مليون دوالر إلى171 مليون 

دوالر أي بنسبة نمو 68%  نتيجة الستقطاب متعاملين جدد و توطين عملياتهم الجارية بالمصرف
(فتح 1005 حساب جديد)، و بنفس المنحى سجلت حسابات ا�فراد ارتفاعا ملحوظا ( فتح أكثر من 
4000 حســاب جديــد) بفضــل توطين رواتــب الموظفيــن و إبــرام اتفاقيات مــع كبــار المتعاملين 
العموميين  و عرض خدمات جديدة في مجال التجزئة ( التمويل ا ستهالكي، الخدمات ا لكترونية، 

بطاقات الدفع...).

و تمثل حسابات ا ستثمار و ا دخار نسبة 25% من إجمالي الودائع و قد انتقلت من مبلغ 35 مليون 
دوالر إلى 52 مليون دوالر أي بنســبة نمو 50% نتيجة لتعزيز ســمعة المصرف بالسوق و عرض أفضل 

الخدمات و تم تسجيل فتح 1850 حساب إدخار جديد سنة 2017،

كمــا تمثل حســابات التأمينات النقدية نســبة 45% من إجمالي الودائع و قــد انتقلت من مبلغ 115 
مليــون دوالر إلى 247 مليون دوالر  أي بنســبة نمــو تفوق 100%  نتيجة لتحســن خدمات المصرف و 
اســتقطاب متعاملين جدد ما انعكس إيجابا على نشــاط المصرف بتســجيل ارتفاع محسوس في 
عمليات التجارة الخارجية (ا عتمادات المستندية  و بواليص التحصيل) و إصدار مختلف الكفاالت في 

إطار الصفقات الموطنة بالمصرف، 
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2.1 تحفيز وظيفة استقطاب العمالء : 
نتيجــة للوضــع ا قتصــادي و المالــي الصعــب الــذي عرفته الجزائــر خــالل ســنة 2017 و التغييرات 
التنظيمية التي عرفتها الســاحة التجارية، تم تركيز الجهد التجاري على اســتقطاب متعاملين جدد 
من شــركات صغيرة  و متوســطة  التي تنشــط في قطاع الصناعة و التحويل إضافة إلى الشــركات 
الكبــرى الرائــدة في مجالها على المســتوى الوطني و ذلــك لتعويض الفرصــة الضائعة من تجميد 
بعــض النشــاطات التجارية و با�خص قطاع ا ســتيراد الــذي كان يمثل أكثر مــن  70% من مداخيل 
المصــرف، و فــي هذا الصدد ،تم اســتقطاب اكثــر مــن 300 شــركة (new business)  منها 100 

شركة كبرى (رقم أعمال يفوق 8.5 مليون دوالر)

و من الناحية التسويقية تم تطوير عدة منتجات خالل سنة 2017 منها :

• بطاقة «أمنيتي» ل¸دخار و السحب و الدفع ؛
• منتج «ليزمد» : الخاص با يجار لمهنيي الصحة ؛

• منتج «دار السالم» للسكنات الترقوية العمومية و للتهيئة بدون رهن عقاري،
• بطاقات فيزا «السالم فيزا» للسحب و الدفع الدولي حيث سيتم توزيعها بداية 2018 ؛

• منتج «السالم سمارت بنكنغ» ل¸طالع على الرصيد عبر الهاتف النقال ؛

كمــا تم تصويــر أكثر من 10 إعالنــات تلفزيونيــة و إذاعية لتعزيز صــورة المصــرف و تنظيم حمالت 
دعائية رقمية على شبكة ا نترنت و اليوتيوب.

كما شارك المصرف في عدة صالونات دولية و وطنية منها :

• صالون البناء و ا�شغال العمومية ؛
• صالون الصناعة ؛

• صالون ا نتاج الوطني ؛
• صالون التمويل ؛

• المعرض الدولي ؛
• صالون السيارات بوهران .

كما شــهدت ســنة 2017 إطالق مركز ا تصاالت بهدف معالجة المكالمات الــواردة  و إدراجها في 
قاعدة البيانات لتسهيل عملية دراسة طلبيات العمالء المتصلين. 

2. التمويالت :
عرفت التمويالت خالل 2017 نموا معتبرا قدر بـ 55% مقارنة بنشــاط ســنة 2016، حيث قدرت قيمة 

التمويالت الممنوحة للمؤسسات بحوالي 42 مليار دج (365 مليون دوالر).

و قد عرف نشاط االعتماد ا يجاري خالل سنة 2017 تطورا مهما فقد ارتفعت التمويالت الممنوحة 
فــي هذا ا طار من 23 مليون دوالر في ســنة 2016  إلى 70 مليون دوالر مســجلة بذلك نســبة نمو 

تفوق نسبة 204 % . 

كما حقق تمويل ا�فراد «التمويل ا ســتهالكي» طفرة نوعية في نشاط المصرف لسنة 2017 ابتداء 
من شهر سبتمبر مع تزايد وتيرة تركيب السيارات حيث بلغت قيمة التمويالت الممنوحة 5 مليار دينار 

قسمت بين تمويل السيارات بقيمة 3.5 مليار دينار جزائري (2.161 ملف)،
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و التمويــل العقاري «دار الســالم» بقيمــة 1.5مليار دينار جزائــري، كما تم التعاقد مع  24 مؤسســة 
لغرض اســتفادة موظفيها من خدمات المصرف الموجهة لÙفراد ، كما تم توقيع اتفاقيتين (02) 
مع شــركتي تأميــن بغرض تقديــم منتجات متكاملــة للمتعاملين و تــم أيضا توقيــع اربعة ( 04) 

اتفاقيات مع الموزعين المحليين للسيارات المركبة محليا.

و عليه فقد حقق المصرف عموما التوازنات المستهدفة في معيار صافي التمويالت /موارد العمالء 
حيث بلغ نسبة 69% (مقابل 90% لسنة 2016).

3. العمليات المالية :
عرف مستوى سيولة المصرف منحنى تصاعديا خالل سنة 2017 بلغ في نهاية شهر ديسمبر 34.4 

مليار دج (300 مليون دوالر ) مقابل 18.3 مليار دج (163 مليون دوالر ) بنفس الفترة  لسنة 2016 . 

كما ســجلت عمليات الشــيكات عن طريق المقاصة اÚلية رقما معتبرا بلغ 245 مليار دج (2.14 مليار 
دوالر ) بعدد 156 ألف شيك، مسجال نسبة نمو بلغت 38% مقارنة بسنة 2016.

و تجــاوزت قيمــة التحويالت المتداولة عبــر نظام الدفع اÚلــي للمبالغ الكبــرى 38,3 مليار دج (334 
مليون دوالر ) من خالل 3276 عملية٬ مسجلة نسبة نمو بلغت 61% مقارنة بسنة 2016 .

أما العمليات بالعملة الصعبة فقد بلغت فيمة 167 مليار دج ما يعادل (1,56 مليار دوالر) و بالنســبة 
لبطاقــات الســحب و الدفع اÚلــي فقد عرفت هــي ا�خرى نموا معتبــرا بحيث بلغ عــدد البطاقات 
الموزعة في ديســمبر 1040  بطاقة. و يشرف المصرف بداية 2018 على توزيع البطاقة الدولية فيزا 

كارت على عمالئه.

4. التجارة الخارجية :
و في مجال التجارة الخارجية فقد قدر عدد ا عتمادات المســتندية  المعالجة بـ 1959 عملية ســنة 
2017 بقيمة 55 مليار دج (480 مليون دوالر)، كما تم تسجيل 12106  عملية تحويل  بقيمة اجمالية 
تقــارب 165 مليــار دج موزعة حســب نــوع العملية بنســبة 70% بواليــص تحصيــل و 30% اعتمادات 

مستندية.

فيما يخص عمليات الضمانــات الخارجية المعالجة، فقد بلغ عددها 54 عملية كما تطورت عالقات 
المصرف الدولية مع البنوك المراســلة من أجل تغطية شــاملة لعمليات التجارة الخارجية حيث تم 
 Intesa Sanpaolo ، با كــوادور Banco Bolivariano توســيع شــبكة المصــرف بإضافــة كل مــن

بإيطاليا، BANKINTER  باسبانيا ، NYKREDIT  بالدانمارك ، BNP PARIBAS FORTIS ببلجيكا، 
Banca Transilvania برومانيــا،  Safwa Islamic Bank  بعمــان،  BNP PARIBAS QATAR بقطــر،   

Attijariwafa Bank Europe بفرنسا،

كمــا تم امضاء عــدة اتفاقيات مــع البنوك المراســلة من أجل رفع نســبة العمولة المســترجعة و 
 Commerzbank, UBI BANCA,BANCA MONTE DEI PASHI : رفعهــا الــى 50% مــع كل مــن

 ,ARESBANK ,BMCE

و تــم فتح 20 خــط ضمانات خارجية مع البنوك المراســلة بعد المصادقــة عليها من طرف مجلس 
ا دارة.
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5. نظام المعلومات :
و لمواكبــة التطــور الكبيــر الذي شــهده النشــاط التجــاري للمصرف تم إنشــاء خليــة لتطوير نظم 
المعلومــات من بين مجموعة من الكفاءات قامت خالل هذه الســنة بإنجاز عدة مشــاريع تطوير و 
تقييــس لعمليــات المصــرف أهمهــا برنامــج إدارة بطاقة فيــزا، إضافة إلــى تطوير نظــام ووركفلو 
(workflow) للتحكم  بالمصاريف، كما تم تبسيط عملية فتح الحساب بتطوير ا ستخراج اÚلي لكل 

العقود و الوثائق الالزمة كاتفاقيات فتح الحساب، السالم مباشر، بطاقة الدفع، وغيرها. 

و يعمل المصرف حاليا لترقية نظام المعلومات المصرفي T24 من نســخته الســابعة إلى النسخة 
السابعة عشر.

5. التدقيق و المخاطر :
بعــد إرســاء نظام الضبــط و الرقابة الداخلية بمفهومها الواســع في الســنة الماضية التي شــملت 
تدعيــم إدارات الرقابــة و تفعيــل لجنة التدقيق، عرفت ســنة 2017 نقلة نوعيــة �داء أجهزة الرقابة 
بشقيها الدائمة و الدورية. و في هذا الصدد تم ا هتمام بتوسيع نطاق الرقابة ليشمل كل أنشطة 

المصرف و بتحسين و تطوير أساليب التدقيق و أليات متابعة التوصيات. 

فقــد عملــت ا دارة التنفيذية على رســم خطة تهدف لتوســيع مجــال الرقابة لمختلف نشــاطات 
المصرف و هياكله، عبر أدوات رقابية وضعت خصيصا لتتماشى مع هذه النشاطات مما سمح بالحد 

من المخاطر التي تعترضها، كما قامت بتطوير أدوات إدارة المخاطر  من خالل ما يلي:

•     إعداد سياســة مخاطر االئتمان التي تهدف لتوفير ا�ســس التخاذ و تنفيذ القرارات االئتمانية و 
انتهاج أفضل الممارسات من خالل تقدير و تقييم المخاطر االئتمانية الخاصة بالتسهيالت استنادا 

إلى المعايير المعمول بها دوليا.
•     وضــع نظام التصنيــف ا ئتماني الداخلي كآلية لقياس المخاطــر ا ئتمانية و تقييم المخاطر 

من خالل ا عتماد على المعلومات ذات الطابع الّنوعـي أو الكّمي الخاصة بالعميل و كذا ا�طراف 
ذات الصلة كما يقدم إنذارا مبكرا عن خطر التعثر للمؤسسات.

•     إعداد سياســة عامة لتســيير مخاطر الســيولة و هي أداة أساســية لتحديد و قياس و تســيير 
المخاطر المتعلقة بالسـيولة.

•     إعــداد سياســة عامــة  دارة المخاطر التشــغيلية تســمح بتحديــد و تقدير المخاطــر التي قد 
يـتـعرض لـهـا البنك.

(RCSA) إعداد التقييم الذاتي للمخاطر الشاملة و الرقابة المفصلة     •
 .Risks & Controls Self Assessments

•     إعــداد سياســة ا متثــال تحقيقا لمبدأ ا دارة الرشــيدة التي تنص على التــزام المصرف بكافة 
القوانين و التشــريعات الســارية و المعمول بها لتحقيق ا ســتقرار التام و الســهر على مكافحة 

تبييض ا�موال و تمويل ا رهاب.

أمــا فيما يخص اليقظــة التكنولوجية و أمن نظم المعلومات فقد تم القيام بعدة عمليات تدقيق 
في إطار وضع سياسة وطنية �من نظم المعلومات تتعلق بالمنظومة النقدية الجزائرية، كما تتم 

المراقبة الدائمة و المستمرة للكشف عن استخدامات الشبكات و ا�جهزة ا لكترونية.
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6. التنظيم :
و في إطار النشــاط التنظيمي للمصرف، تم خالل ســنة 2017 اعتماد 52 نصا تنظيميا مس مختلف 

مجاالت نشاط المصرف كان أبرزها :

•     إعادة تنظيم وظيفة التمويل من خالل وضع الهياكل التنظيمية ذات الصلة و هذا لضمان 
       التنفيذ الحسن لعمليات التمويل و متابعتها و خاصة تطوير عمليات التجزئة المصرفية. 

•     تحيين ا جراءات الخاصة بعمليات التجارة الخارجية.
•     إعداد ا جراءات المتعلقة بالوظيفة القانونية.

•     وضع ا جراءات التي تتعلق  بالنظام المعلوماتي للمصرف. 

•     إعداد النصوص التنظيمية التي تمس قسم الرقابة الداخلية و المخاطر على مستوى 
       المصرف. 

7. الموارد البشرية :
شــهدت سنة 2017 توظيف 70 موظفا جديدا موزعين على الفروع وا دارات المركزية ليبلغ العدد 
ا جمالــي للموظفيــن 325 (با ضافة إلى 33 موظف من موظفي ما قبل التشــغيل). هذه الزيادة 

جاءت نتيجة إطالق المنتوج الجديد الخاص بتمويل ا�فراد.

كمــا عرفت هذه الســنة تكثيف الــدورات التدريبية حيث تم تنظيــم 54 دورة تدريبيــة من بينها 08 
دورات داخلية و 46 دورة خارجية شملت أغلب مجاالت النشاط. 

و مــن أهم المشــاريع التي تــم انجازها فــي مجال تحســين و تطويــر ا�داء و ا نتاجية تــم اعتماد 
منظومــة ا�جــور للمصرف و أيضا نظام جديد للتقييم الفصلي و تطوير آلية التســيير با�هداف من 
خالل تجســيد فكرة عقد النجاعة ضمن سياســة ا دارة با�هداف التي يسعى المصرف من خاللها 

إلى ا ستغالل ا�مثل للكفاءات البشرية المتوفرة.

أمــا في مجال الحرص على ا نضبــاط في العمل، فقد تم اعتماد ميثاق أخالقيات المهنة و حســن 
السلوك للمصرف و وضع نظام مراقبة الدوام في كل مراكز العمل و متابعته بصفة  آلية. 

و قصــد تطويــر المــوارد البشــرية و تنميــة والئهــم للمصــرف، تــم منح قــروض حســنة و تمويالت 
اســتهالكية بهامــش تفضيلي للموظفين و إعتماد اتفاقية جديدة مــع مركز صحي خاص متعدد 

الخدمات لفائدة موظفي المصرف.

8. ا�نتشار الجغرافي :
فــي إطار التكفل ا�مثل لمشــاريع المصرف خاصة في ما يتعلق بتنفيذ مخطط انتشــار الفروع تم 
إنشاء خلية تعنى خصيصا بتهيئة و إنجاز المشاريع حيث يعتزم المصرف افتتاح سبعة فروع جديدة 
منها أربعة تم ا نتهاء من تهيئتها (فرع بورقلة و ثالثة فروع بالعاصمة: حسيبة، سطاوالي و سيدي 
يحــي) و الثالثــة الباقية (باتنة، بســكرة، أدرار) بلغت أشــغالها مســتوى جد متقدم و تســتلم خالل 

الثالثي ا�ول للسنة 2018 على أقصى تقدير.

كما أن هناك ثالثة فروع أخرى في طور التهيئة (عنابة و عين وسارة و المسيلة) يرتقب نهاية أشغال 
تهيئتها في شهر أكتوبر  2018 .
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9. التدقيق الشرعي :
و في إطار التزام المصرف بالمعامالت التي تتقيد بأحكام الشــريعة ا سالمية السمحاء فقد حرص 
علــى ا لتــزام الكامل لتوجيهــات هيئة الفتــوى و الرقابة الشــرعية و التي يتولــى تنفيذها المراقب 
الشــرعي مــن خالل تنفيذ مهــام التدقيق الشــرعي دوريا على عمليــات المصرف و إعــداد التقارير و 
رفعها إلى هيئة الفتوى و الرقابة الشــرعية و متابعة تنفيذها من قبل  ا دارات و ا�قســام المعنية 
با ضافة إلى إعداده لمجموع فتاوى هيئة الفتوى و الرقابة الشــرعية للمصرف و الذي ســيتم نشره 

في الموقع ا لكتروني للمصرف.

10. المسؤولية ا�جتماعية :
أولى مصرف الســالم اهتماما كبيرا بالمســؤولية ا جتماعية من خالل تفعيلهــا و تطوير مجاالتها، 
تمثلت في إنشاء لجنة داخلية  دارة حساب سبل الخيرات وفق الئحة معتمدة من قبل هيئة الرقابة 

الشرعية و مجلس ا دارة، و تتلخص أهم نشاطات المصرف في هذا الشأن فيما يلي :

•     معالجــة قرابة 100ملف إعانة لمختلف المشــاريع (ا جتماعية –البيئية-الرياضية- التربوية- 

العلمية-الدينية-المساهمة في تطوير الصناعة المالية ا سالمية...) بمبلغ قدره 32 مليون دج.
•     المشاركة في عدة نشاطات و تظاهرات علمية و ثقافية.

•     تنفيــذ برامــج و تدابيــر المســاعدة و الدعــم الموجهــة للعائــالت المحرومــة بالتنســيق مــع 
الجمعيات.

•     إنشــاء صندوق القرض الحســن لذوي الحاجــات المقترحين من قبل الجمعيــات الخيرية التي 
تتولى متابعتهم و تأطيرهم في إطار ا دماج ا قتصادي و ا جتماعي.

•     المساهمة في المساعدات ا نسانية.

14

النشاطات ا�جتماعية لسنة 2017

حفـل إبرام اتفاقيـة 
الشراكة مع جمعية

كافل اليتيم

23 ديسمبر 2017

تنظيم تجمع لمدراء 
مصرف السالم-الجزائر 
بزاوية الهامل بوسعادة

10-11 نوفمبر  2017

ا�عالن الرسمي عن 
الشراكة بين مصرف 

السالم و جمعية كافل 
اليتيم في إطار القرض 

المصغر بغالف مالي 
يقدر بـ 10 ماليين دينار

حفل توزيع الجوائز على 
الفائزين في حصة شاعر 

الرسول من طرف 
مصرف السالم-الجزائر

30 نوفمبر 2017



تقرير النشاط لسنة 2017

15

النشاطات التجارية لسنة 2017

توقيع بروتوكول اتفاق  
بين مصرف 

السالم-الجزائر و شركة 
الخطوط الجوية 

الجزائرية
08 جوان 2017

توقيع بروتوكول اتفاق  
بين مصرف 

السالم-الجزائر و مجمع 
سونلغاز

07 سبتمبر 2017

توقيع مذكرة تفاهم 
بين مصرف 

السالم-الجزائر و 
االتحادية الوطنية 

لعمال البترول والغاز و 
الكيمياء

17 أفريل 2017

توقيع اتفاقية بين 
مصرف السالم-الجزائر و 

مجمع سوناطراك

14 جانفي 2017

النشاطات العلمية لسنة 2017

الندوة ا½ولى للمالية 
ا�سالمية بكلية العلوم 

ا�سالمية بباريس 

19 فيفري 2017

لطبعة الخامسة 
للمنتدى الجزائري 

للصيرفة ا�سالمية 
با½وراسي

(مصرف السالم-الجزائر 
الراعي الذهبي)

28 فيفري 2017

تنظيم ندوة حول 
الصيرفة ا�سالمية 
بمعية أعضاء هيئة 

الفتوى و الرقابة 
الشرعية

24 أكتوبر 2017

المؤتمر العالمي الثاني 
للمجلس العام للبنوك 

و المؤسسات المالية 
ا�سالمية

08-09 ماي 2017



تقريــر هيئـة الفتـوى

و الرقابــة الشرعيــة



تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية
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تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية
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تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية
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تقريــر

مدققـي الحسابـات



تقرير مدققي الحسابات
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البيانـات الماليـة
2017

أعدت البيانـات الماليـة بآالف الدينار الجزائـري حسب 
متطلبات ا فصاح الصادرة عن البنك المركزي

(1 دوالر = 115.19 دج بتاريخ 2017/12/31 )



البيانات المالية 2017

1.2

2.2

ا�صول

1 الصندوق، البنك المركزي، الخزينة العمومية،
مركز الصكوك البريدية

2 أصول مالية مملوكة لغرض التعامل 

3 أصول مالية جاهزة للبيع

4 حسابات لدى الهيئات المالية

5 تمويل الزبائن

6 أصول مالية مملوكة إلى غاية ا ستحقاق

7 الضرائب الجارية-أصول

8 الضرائب المؤجلة-أصول 

9 أصول أخرى 

10 حسابات التسوية 

12 العقارات الموّظفة 

13 ا�صول الثابتة المادية 

14 ا�صول الثابتة غير المادية 

15 فارق الحيازة 

مجموع ا�صول

11 المساهمات في الفروع، المؤسسات
         المشتركة أو الكيانات المشاركة 

2017ا�يضاح

3.2

4.2

5.2

6.2

7.2

8.2

9.2

10.2

11.2

85 775 329

848 213

45 454 481

26 386

61 730

335 675

262 280

12 000

576 558

3 315 923

35 627

34 846 456

2016

18 923 368

210 776

29 377 096

12 754

53 056

946 118

152 581

10 000

357 065

3 000 787

60 318

53 103 919

الميزانية بآالف الدينار الجزائري

23



البيانات المالية 2017

الميزانية بآالف الدينار الجزائري

مجموع الخصوم

الخصوم

1 البنك المركزي

2 التزامات تجاه الهيئات المالية 

3 التزامات تجاه الزبائن

4 التزامات ممثلة بورقة مالية

5 الضرائب الجارية- خصوم

6 الضرائب المؤجلة- خصوم

7 خصوم أخرى

8 حسابات التسوية 

9 مؤونات لتغطية المخاطر و ا�عباء 

10 إعانات التجهيز-إعانات أخرى ل¸ستثمارات 

12 ديون تابعة 

13 رأس المال 

14 عالوات مرتبطة  برأس المال 

15 احتياطات 

16 فارق التقييم 

17 فارق إعادة التقييم 

18 ترحيل من جديد (+/-) 

19 نتيجة السنة المالية (+/-) 

11 أموال  لتغطية المخاطر المصرفية العامة 

2017ا�يضاح

13.2

12.2

14.2

15.2

16.2

17.2

18.2

19.2

20.2

85 775 329

10 925 029

53 717 182

15 996

136 039

1 407 383

2 385 541

74 375

551 105

10 000 000

5 381 433

1 181 246

5 427 617

29 084 236

316 882

1 115 344

1 179 441

226 481

372 485

10 000 000

4 301 347

1 080 086

53 103 919

2016
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خارج الميزانية بآالف الدينار الجزائري

ا�لتزامات

أ-إلتزامات ممنوحة

1 إلتزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية  

2 إلتزامات التمويل لفائدة الزبائن

3 إلتزامات ضمان بأمر من الهيئات المالية

4 إلتزامات ضمان بأمر من الزبائن

5 إلتزامات أخرى ممنوحة

ب-إلتزامات محصل عليها

6 إلتزامات التمويل المحصل عليها من الهيئات
      المالية 

7 إلتزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات 
      المالية  

8 إلتزامات أخرى محصل عليها 

2017ا�يضاح

1.3

2.3

3.3

4.3

11 175 518

6 931 390

4 254 978

28 003 878

23 498 892

6 399 363

4 466 769

32 417 578

2016
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حساب النتائج بآالف الدينار الجزائري

21  الناتج الصافي للسنة المالية

1  + أرباح و نواتج التشغيل

2  نصيب المودعين في ا�رباح 

3  + عموالت (نواتج)

4  - عموالت (أعباء)

5  +/- أرباح أو خسائر صافية على ا�صول 
       المالية المملوكة لغرض التعامل

6  +/- أرباح أو خسائر صافية على ا�صول 
       المالية المتاحة للبيع

7  + نواتج النشاطات ا�خرى

8  - أعباء النشاطات ا�خرى 

9  الناتج البنكي 

10- أعباء إستغالل عامة 

12 الناتج ا�جمالي لªستغالل 

13 - مخصصات المؤونات، و خسائر القيمة 
         و المستحقات غير القابلة ل¸سترداد 

14  + إسترجاعات المؤونات، خسائر القيمة 
          و إسترداد على الحسابات الدائنة المهتلكة 

15 ناتج ا�ستغالل 

16  +/- أرباح أو خسائر صافية على أصول 
          مالية أخرى 

17  + العناصر غير العادية (نواتج) 

18 - العناصر غير العادية (أعباء) 

19 ناتج قبل الضريبة 

20 - ضرائب على النتائج و ما يماثلها 

11 - مخصصات ل¸هتالكات و خسائر القيمة
         على ا�صول الثابتة المادية و غير المادية 

2017ا�يضاح

2.4

1.4

1.4

2.4

1.4

5.4

4.4

7.4

3.4

6.4

1 080 086

5 083

717 907

2 261 997

205 547

78

2 769 196

225 787

425 300

3 102

1 365 471

344 379

668 725

1 177 938

1 502 284

1 505 386

1 181 246

6 140

947 052

3 329 013

297 918

17 520

3 989 527

257 544

446 639

1 561 925

1 026 456

484 283

2 170 058

1 627 885

1 627 885

2016

8.4
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جدول التدفقات النقدية بآالف الدينار الجزائري

1 ناتج قبل الضريبة

2  +/-مخصصات صافية ل¸هتالكات على
       ا�صول الثابتة المادية و غير المادية 

3  +/- مخصصات صافية لخسائر القيمة على
       فوارق الحيازة و ا�صول الثابتة ا�خرى 

4  +/-مخصصات صافية للمؤونات لخسائر
       القيمة ا�خرى 

5  +/-خسارة صافية / ربح صافي من أنشطة 
       ا ستثمار 

9  +/-التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات 
       مع الهيئات المالية 

10  +/-التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات 
          مع الزبائن 

11  +/-التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات 
          المؤثرة في ا�صول و الخصوم المالية 

12  +/-التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات 
           المؤثرة في ا�صول و الخصوم غير المالية  

14  =انخفاض/(ارتفاع) صافي ا�صول و الخصوم 
          المتأتية من أنشطة التشغيل   

15  إجمالي التدفقات الصافية ل»موال الناجمة 
          عن ا�نشطة التشغيلية (أ)   

16  +/-التدفقات المالية المرتبطة با�صول 
          المالية، بما فيها المساهمات   

8  =إجمالي العناصر غير النقدية التي تدرج
       ضمن الناتج الصافي قبل الضريبة 

       و التصحيحات ا½خرى 

6  +/-نواتج / أعباء من أنشطة التمويل 

7  +/-حركات أخرى 

17  +/-التدفقات المالية المرتبطة بالعقارات 
          الموظفة 

18  +/-التدفقات المالية المرتبطة با�صول 
          الثابتة المادية و غير المادية 

19  إجمالي التدفقات الصافية ل»موال 
          المرتبطة بأنشطة ا�ستثمار (ب) 

20  +/-التدفقات المالية المتأتية أو الموجهة 
          للمساهمين 

13  -الضرائب المدفوعة 

2017ا�يضاح

1 505 386

225 787

- 324 346

- 140 942

- 239 501

- 200 000

1 014 609

1 145 000

- 43 196

1 916 413

3 182 298

- 153 004

-35 422

- 188 426

1 627 885

257 544

542 174

1 387 905

2 187 623

-635 317

8 034 464

5 489 900

- 646 608

12 242 439

-2 000

16 057 947 1.5

2.5

-174 447

- 176 447

2016
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جدول التدفقات النقدية بآالف الدينار الجزائري

21  +/-التدفقات الصافية ا�خرى لÙموال 
          المتأتية من أنشطة التمويل 

22  إجمالي التدفقات الصافية ل»موال المرتبطة 
         بعمليات التمويل (ج) 

23  تأثير التغير في سعر الصرف على أموال 
          الخزينة و معادالتها (د) 

24  ارتفاع/(انخفاض) صافي أموال الخزينة 
         و معادالتها (ا+ب+ج+د)

25  أموال الخزينة و معادالتها عند ا�فتتاح 

26  صندوق، بنك مركزي، ح ج ب (أصل و خصم) 

29  صندوق، بنك مركزي، ح ج ب (أصل و خصم) 

31  صافي تغير أموال الخزينة 

30  حسابات جارية (أصل و خصم) لدى المؤسسات
          المالية 

28  أموال الخزينة و معادالتها عند ا�قفال 

27  حسابات جارية (أصل و خصم) لدى المؤسسات
          المالية 

أموال الخزينة و معادالتها

التدفقات الصافية لÙموال الناجمة عن 
أنشطة التشغيل (أ) 

التدفقات الصافية لÙموال المرتبطة 
بأنشطة االستثمار (ب) 

التدفقات الصافية لÙموال المرتبطة 
بعمليات التمويل (ج) 

تأثير التغير في سعر الصرف على أموال 
الخزينة و معادالتها (د) 

2 996 665

3 182 298

2 793

-

- 188 426

2 793

15 934 857

15 851 680

83 177

18 931 522

18 923 368

8 154

2 996 665

-

15 918 305

16 057 947

36 805

-

-176 447

36 805

18 931 522

18 923 368

8 154

34 849 827

34 846 456

3 371

15 918 305

-
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جدول تغير ا�موال الخاصة بآالف الدينار الجزائري

الرصيد في31 ديسمبر 2015

تغير فوارق إعادة تقييم ا�صول 
الثابتة

تغير القيمة العادلة لÙصول 
المالية المتاحة للبيع

تغير فوارق التحويل

الحصص المدفوعة

عمليات الرسملة

ثر تغيرات الطرق المحاسبة

أثر تصحيحات ا�خطاء الهامة

 صافي نتيجة السنة المالية 
2016

تغير فوارق إعادة تقييم 
ا�صول الثابتة 

تغير القيمة العادلة لÙصول 
المالية المتاحة للبيع

تغير فوارق التحويل

الحصص المدفوعة

عمليات الرسملة

صافي نتيجة السنة المالية
2017

عالوة ا�يضاح
ا�صدار

فارق إعادة
التقييم

رأس مال 
الشركة

فارق
التقييم

االحتياطات 
و النتائج

10 000 000---

---

10 000 000--- الرصيد في31 ديسمبر 2016

الرصيد الرصيد المصحح في
31 ديسمبر 2016

6 000 000 10الرصيد في31 ديسمبر 2017

4 301 347

1 080 086

1 181 246

5 381 433

10 000 0005 381 433

6 562 679 ---
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إيضاحات حول البيانات المالية 2017

التعريف بالمصرف :
تـم ا عـالن عـن إنشـاء مصرف السـالم-الجزائر بتاريـخ 08 جـوان 2006 و هو مصرف تجاري تأسـس 
بموجـب القانـون الجزائـري، برأس مـال اجتماعي قدره 7,2 مليـار دينار جزائري، تم رفعه سـنة 2009 

إلى 10 مليار دينار جزائري.

انطلق نشـاط المصرف بداية من تاريخ 20 أكتوبر 2008، تتكون شـبكته حاليا من07 فروع، و يتطلع 
إلى فتح 07 فروع جديدة خالل سنة 2018.

ا�يضاح 1: القواعد و الطرق المحاسبية

1.1 قواعد عرض البيانات المالية : 

 تم إعداد البيانات المالية للمصرف وفقا �حكام نظم بنك الجزائر: 
رقم 09-04 المؤرخ في 2009/07/23 المتضمن مخطط الحسابات البنكية و القواعد  

المحاسبية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية ؛

رقم 09-05 المؤرخ في 2009/10/18 المتضمن إعداد و نشر الكشوف المالية للبنوك و 
 المؤسسات المالية ؛

رقم 09-08 المؤرخ في 2009/12/29 المتعلق بقواعد التقييم و التسجيل المحاسبي 
لÙدوات المالية من طرف البنوك و المؤسسات المالية .

اسـتنادا إلى النظام رقم 09-05 المشـار إليه أعاله، تتضمن البيانات المالية: الميزانية، خارج الميزانية ، 
حسـاب النتائج، جدول التدفقات النقدية، جدول تغير ا�موال الخاصة، و ا يضاحات التي تعتبر جزءا 

ال يتجزأ من البيانات المالية.

2.1 طرق التقييم العامة :

بصفة عامة، يتم تقييم و تسـجيل أصول المصرف بالقيمة التاريخية طبقا لÙسـس العامة للنظام 
المحاسـبي المالـي مـن جهة، و وفقا للتقديرات التي يقوم بها المصـرف للطريقة ذات ا�ثر من بين 

طرق التقييم المتاحة.

بالدينـار  المحاسـبية للمصـرف  الدفاتـر  الـذي ينبغـي بموجبـه إمسـاك  السـاري، و  للنظـام  تطبيقـا 
الجزائـري، تقيـد العمليـات بالعملـة ا�جنبيـة فـي حسـابات مختلفة ، مفتوحـة بكل العمـالت، حيث 
تحـول ا�رصـدة إلـى الدينار الجزائري عند كل إقفال محاسـبي، على أسـاس سـعر الصرف المتوسـط 

لكل عملة الصادر من طرف بنك الجزائر عند تاريخ ا قفال.

تتـم عمليـة إعـادة تقييـم وضعيات الصـرف يوميا، و يقيـد الفرق في حسـاب النتائج حسـب أحكام 
بالعملـة  1994/12/25، المتضمـن تسـجيل و تقييـد العمليـات  المـؤرخ فـي   18-94 النظـام رقـم 

ا�جنبية.

3.1 طرق التقييم الخاصة :

1.3.1 تمويل الزبائن :

تخضـع التمويـالت الممنوحـة للزبائـن الختبـارات دوريـة لنقـص القيمـة، حسـب المبـادئ المنصـوص 
عليهـا فـي النظـام المحاسـبي المالـي و النظـام رقـم 03-14 المتعلـق بتصنيـف المسـتحقات و 

االلتزامات بالتوقيع للبنوك و المؤسسات المالية و تكوين المؤونات عليها.
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وعلـى ضـوء ما سـبق، يتم تقييـد تمويالت الزبائـن بالتكلفة التاريخية عنـد ا دراج ويعـاد تقييمها عند 
كل إقفال با�خذ في الحسبان مخصص نقص القيمة الذي يتم تحديده وفقا للنسب التالية :

•     التمويالت المصنفة في فئة الحقوق ذات المخاطر الممكنة: هي الحقوق التي تأخر سدادها 
لمدة تفوق 90 يوما و ال تتجاوز 179 يوما و تخضع لتكوين مخصص بنسبة %20.

•     التمويالت المصنفة في فئة الحقوق ذات المخاطر العالية: و هي الحقوق التي تأخر سدادها 
لمدة تفوق 180 يوما و ال تتجاوز 360 يوما و تخضع لتكوين مخصص بنسبة %50.

•     التمويالت المصنفة في فئة الحقوق المتعثرة: و هي الحقوق التي تأخر سـدادها لمدة تفوق 
360 يوما و تخضع لتكوين مخصص بنسبة %100.

يتم تحديد المخصص باحتساب الضمانات النقدية و الضمانات العقارية بنسبة 50% من قيمتها.
بعـد إنقضـاء فتـرة خمـس (5) سـنوات عـن التصنيـف ا�ولـي فإنـه يتـم تحديـد المخصـص المتعلـق 

بالمستحقات المصنفة دون إدراج قيمة الضمانات العقارية.
فـي حالـة إعادة جدولة مسـتحقات مصنفة فإنه يتم ا بقاء عليهـا مدرجة في نفس فئة التصنيف 

لفترة ال تقل عن 12 شهرا. 

2.3.1 ا�صول الثابتة :

يتـم تقييـم ا�صـول الثابتة عند إدراجها في حسـابات المصـرف بالقيمة التاريخية (مع احتسـاب كل 
المصاريف)، كما يقيد استغالل ا متيازات ا قتصادية لذات ا�صول عند كل إقفال با هتالك المطبق 

(باستثناء ا�راضي و ا�صول قيد ا نجاز) و ذلك وفقا للنمط الخطي و حسب المدد التالية :

مباني :                                  20 سنة ؛
تهييئات و تركيبات :       10 سنوات ؛
برامج الحاسب ا�لي :     05 سنوات ؛
معدات و آثاث :                  05 سنوات .

4.1 ا�حتياطيات : 

وفقا للمادة رقم 37 من القانون ا�ساسي للمصرف، يتم تخصيص نسبة 10% من النتيجة الصافية 
لتكوين ا حتياطي القانوني إلى أن يصل إلى 10% من رأسمال المصرف.

5.1 تحقيق مداخيل التمويالت : 

يتـم قيـد مداخيـل التمويـالت المباشـرة تبعـا لتواريـخ اسـتحقاقها و يتـم حسـاب المداخيـل الغيـر 
محصلة و قيدها في حساب خاص و ال تقيد في حساب النتائج إلى أن يتم تحصيلها.

6.1 نظام المعلومات : 

يستخدم المصرف منذ تأسيسه نظام المعلومات تيمينوس 24.

7.1 التغيرات في الطرق المحاسبية : 

إن الطـرق المحاسـبية المتبعـة لسـنة 2017 متماثلـة مـع الطـرق التـي تـم اسـتخدامها فـي السـنة 
السابقة و لم يتم إجراء أي تغيرات في الطرق المحاسبية.
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ا�يضاح 2 : معلومات حول الميزانية

ا�صول :

1.2 الصندوق ، البنك المركزي، الخزينة العمومية، مركز الصكوك البريدية : 

يحتوي هذا البند على العناصر النقدية و شبه النقدية، و هي موضحة في الجدول اÚتي :

2.2 حسابات جارية لدى الهيئات المالية : 

تظهــر تحت هذا البند من الميزانية الحســابات الجارية أو �جل لدى البنوك و المؤسســات المالية و 
كذا التمويالت الممنوحة للمؤسسات المالية كما هي مبينة في الجدول اÚتي:

ســجل رصيد هذا البند ارتفاعا معتبرا خالل ســنة 2017 نتيجة لمنح تمويل لفائدة المغاربية ل¸يجار 
الجزائر بمبلغ قدره  000 500 ألف دج.

نسبة التغيرالبنود

البنك المركزي

الصناديق (نقدا)

الخزينة العمومية و الصكوك البريدية

المجموع

2017

16 369 217

2 376 656

177 495

18 923 368

30 196 377

3 642 728

1 007 351

34 846 456

%85

%53

%468

%84

2016

الوحدة: آالف دج

التغير

15 923 089 18 923 368 34 846 456%84

% 20172016

الوحدة: آالف دج

التغير

634 437 210 776 848 213%302

% 20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

حسابات جارية لدى المراسلين ا�جانب

حسابات �جل لدى البنوك المحلية

تمويالت ممنوحة للمؤسسات المالية

المجموع

2017

8 154%-59

%102

NA -

848 213210 776%302

3 371

408 688

436 154

202 622

2016

الوحدة: آالف دج
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3.2 تمويل الزبائن :

يمثـل رصيـد هـذا البنـد 53% مـن مجمـوع الميزانية و قد سـجل نموا معتبـرا خالل سـنة 2017 نتيجة 
لتطور نشاط المصرف السيما تمويالت ا�فراد.

تتضمـن الجـداول التاليـة تحليـل هـذا البنـد وفـق أشـكال التمويـل و المتعامـل ا قتصـادي، ا�جـل 
المتبقي، التوزيع الجغرافي، و كذا وفق جودة المحفظة :

• حسب شكل التمويل : 

التغير

16 077 385 29 377 096 45 454 481%55

% 20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

تمويالت ا ستغالل

تمويالت ا ستثمار

إجارة أصول منقولة

إجارة عقارية

20172016

حسابات جارية مدينة

مجموع تمويالت المؤسسات

مخصص نقص القيمة

20 169 054

7 866 447

822 162

1 383 005

63 793

30 304 461

1 457 802

27 143 656

8 171 368

3 911 926

3 154 795

27 145

42 408 890

1 965 707

الوحدة: آالف دج

مؤسسـات

%35

%4

%376

%128

%-57

%40

%35

تمويالت عقارية

تمويالت استهالكية

مجموع تمويالت ا�فراد

مخصص نقص القيمة

مجموع السلفيات و الحقوق
الصافية

سلفيات و حقوق على ا�فراد
(صافية)

494 700

46 826

541 526

11 089

29 377 096

530 437

1 376 376

3 653 767

5 030 143

18 845

5 011 298

45 454 481

أفــراد

%178

%7703

%829

%70

%845

%55

سلفيات و حقوق على
659 846 28المؤسسات (صافية) 40 443 183%40
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• حسب المدة المتبقية : 

• حسب التوزيع الجغرافي : 

معنويـون  أو  طبيعيـون  أشـخاص  هـم  المباشـرة  التمويـالت  مـن  المسـتفيدين  الزبائـن  جميـع  إن 
خاضعون للقانون الجزائري و إقامتهم أو مقرهم في الجزائر.

تتوزع التمويالت الممنوحة للعمالء على أهم المناطق الجغرافية للجزائر كما يبينه الجدول التالي:

نسبة التغيرا�جل المتبقي

أقل من سنة

بين سنة و سنتين

بين 2 و 3 سنوات

بين 3 و 4 سنوات

بين 4 و 5 سنوات

أكثر من 5 سنوات

مجموع السلفيات و الحقوق ا جمالية

مخصص نقص القيمة

2017

22 508 780% 40

% 182

% 67

% 42

% 164

% 16

% 54

% 35

% 55

2 137 008

2 869 831

1 744 461

563 633

1 022 274

45 454 481

31 481 916

6 032 983

4 783 390

2 470 107

1 488 118

1 182 519

30 845 987 47 439 033

1 468 891 1 984 552

29 377 096

2016

مجموع السلفيات و الحقوق
الصافية

الوحدة: آالف دج

منطقة الوسط

رصيد التمويالت ا جمالية

مخصص نقص القيمة

مجموع التمويالت
الصافية

المجموعمنطقة الغربمنطقة الشرق

4 525 241

3 102

3 242 066

1 676

47 439 033

1 984 552

39 671 726

1 979 774

37 691 9524 522 1393 240 39045 454 481

2017
الوحدة: آالف دج

منطقة الوسط

رصيد التمويالت ا جمالية

مخصص نقص القيمة

مجموع التمويالت
الصافية

المجموعمنطقة الغربمنطقة الشرق

2 088 200

3 583

2 004 306

-

30 845 987

1 468 891

26 753 481

1 465 308

25 288 1732 084 6172 004 30629 377 096

2016
الوحدة: آالف دج

35



إيضاحات حول البيانات المالية 2017

• حسب جودة المحفظة : 

يبين الجدول التالي حركة المخصصات خالل سنة 2017 :

نسبة التغيرجودة المحفظة

التمويالت ا جمالية

التمويالت الجارية

• بما فيها المستحقات المتأخرة
   السداد لمدة أقل من 90 يوما 

التمويالت المصنفة

• مويالت ذات مخاطر ممكنة
• تمويالت ذات مخاطر عالية

• تمويالت متعثرة 

مخصص نقص القيمة

نسبة تمويالت المتأخرة السداد

نسبة تمويالت المصنفة

نسبة تغطية الحقوق المصنفة

• مخصص تمويالت ذات مخاطر
   ممكنة

• مخصص تمويالت ذات مخاطر
    عالية 

• مخصص تمويالت المتعثرة 

2017

30 845 987% 54

% 57

% 4

28 373 453

897 383

47 439 033

44 821 543

935 584

%-75 402 823 98 638
%-79 571 963 120 974
%60 1 497 748 2 397 878

%-75 78 995 19 775

%-87 283 382 35 439

%74 1 106 514 1 929 338

%3 %2

%8 %6

%59 %76

% 11 2 472 534 2 617 490

% 35 1 468 891 1 984 552

2016

الوحدة: آالف دج

البنود

الرصيد في بداية السنة

المخصصات المقتطعة

استرجاعات المخصصات

الرصيد في نهاية السنة

2017

1 468 891

782 412

266 751

1 984 552

1 861 937

275 637

668 683

1 468 891

2016

الوحدة: آالف دج
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4.2 الضرائب الجارية - أصول :

يتضمن هذا البند الرسم على القيمة المضافة الذي يخصم مستقبال من المدفوعات لصالح إدارة 
الضرائب.

5.2 الضرائب المؤجلة- أصول :

يتـم تقييـد الضرائـب المؤجلـة عنـد وجود فـارق مؤقت بيـن القيم المحاسـبية لÙصـول و الخصوم 
المسـجلة فـي الميزانيـة و القيـم الضريبيـة لهـذه ا�خيـرة، عندمـا يكـون لهـذا الفـارق وقـع فـي 

المستقبل على مدفوعات الضرائب.
تم حساب الضرائب المؤجلة على أساس النسبة الحالية (26%) لضريبة أرباح الشركات و هي تتعلق 

با�عباء التي تم قيدها و لم يتم دفعها عند تاريخ إقفال الحسابات.

6.2 أصول أخرى :

يتكون هذا البند من العناصر الموضحة في الجدول التالي :

التغير

13 632 12 754 26 386%107

% 20172016

الوحدة: آالف دج

التغير

8 674 53 056 61 730%16

% 20172016

الوحدة: آالف دج

التغير

-610 443 946 118 335 675%-65

% 20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود
رسم على القيمة المضافة قابل
للخصم على اقتناء االستثمارات

رسم على القيمة المضافة قابل
للخصم على اقتناء السلع و الخدمات

المجموع

2017

5 770

6 984

12 754

18 713

7 673

26 386

%168

%33

%107

2016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

أصول مقتناة لغرض المرابحة و ا جارة

مخزونات

أصول أخرى
(دفوعات وتسبيقات على الخدمات)

المجموع

2017

932 531

5 547

8 040

946 118

325 902

6 260

3 513

335 675

%-65

%13

%-56

%-65

2016

الوحدة: آالف دج
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7.2 حسابات التسوية :

تتمثل العناصر ا�ساسية المشكلة لهذا البند فيما يلي :

8.2 مساهمات في الفروع، المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة :

يمتلـك مصرف السـالم الجزائر مسـاهمة في صنـدوق ضمان الودائع البنكية، تتمثل في 10 أسـهم 
ذات قيمـة اسـمية مقـدرة بـ 000 1 ألف دينار جزائـري، أي مجموع قدره 000 10 ألف دينار جزائري، ما 

يعادل نسبة 3,7% من رأسمال الصندوق. 

كما قام المصرف خالل سـنة 2017 باكتتاب مسـاهمة في رأسـمال شركة تسـيير ا�صول المنقولة 
بمبلـغ قـدره 000 2 ألـف دينـار جزائـري تتمثل في 20 سـهما ذو قيمة إسـمية قدرهـا 100 ألف دينار 

جزائري.

9.2 العقارات الموظفة :

يضـم هـذا البنـد من ا�صـول العقارات التي يمتلكهـا المصرف لغرض تأجيرها أو تثميـن رأس المال، و 
كان قـد تملكهـا فـي إطـار عمليـات تحصيـل الديون المسـتحقة من الزبائـن عن طريق عقـود الوفاء 

بمقابل، يبين الجدول التالي تفصيل هذه العقارات.

التغير

109 699 152 581 262 280%72

% 20172016

الوحدة: آالف دج

التغير

2 000 10 000 12 000%20

% 20172016

الوحدة: آالف دج

التغير

219 493 357 065 576 558%61

% 20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

مصاريف مقيدة مسبقا

شيكات في ا نتظار

شيكات مرفوضة في المقاصة

تحويالت واردة من المقاصة

حسابات أخرى (مقاصة عمليات الدفع)

2017

107 824%22

%246

%331

%8

%148

%72

22 174

7 980

11 986

2 617

262 280

131 724

76 713

34 398

12 947

6 498

152 581

2016

المجموع

الوحدة: آالف دج
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10.2 ا�صول الثابتة المادية :

يتـم عـرض ا�صـول الثابتـة فـي ميزانيـة المصـرف بقيمهـا التاريخيـة بعـد حسـم االهتـالك (مـا عـدا 
ا�راضـي و ا�صـول قيـد االنجـاز)، كما تقيـد ا�جزاء المكونة �صـل ثابت كل على حـدى عندما تكون 

مدد استعمال هذه ا�جزاء مختلفة. 

يبين الجدول التالي تفصيل هذا البند :

عقارات تجارية

عقارات سكنية

المبالغ 
ا�جمالية المبالغ البنود

الصافية
المبالغ 
الصافية ا�هتالكاتا�هتالكات

24 11023 809

333 256 334 650

301

1 394

227 747

348 811

232 614

367 209

4 867

18 398

065 357المجموع 358 7601 695 576 558 599 82323 265

المبالغ 
ا�جمالية

20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود التغير
المبالغ ا جمالية

االهتالكات

المبالغ الصافية

2017

524 113

208 977

315 136

4 120 668

1 119 881

3 000 787

4 644 781

1 328 858

3 315 923

%13

%19

%11

2016

الوحدة: آالف دج

المجموع

المباني ا دارية و 
التجارية

تهييئات، ترميمات و 
تركيبات

أجهزة الحراسة و ا�من

العتاد المتحرك

ا�راضي

عتاد ا تصاالت

أدوات مكتبية

ا�ثاث والتجهيزات
االجتماعية

أصول قيد ا نجاز

العتاد و التجهيزات 
المعلوماتية  

المبالغ 
ا�جمالية المبالغ البنود

الصافية
المبالغ 
الصافية ا�هتالكاتا�هتالكات

3 000 787 4 120 6681 119 881 3 315 923 4 644 7811 328 858

1 920 009

671 902

325 471

146 626

9 682

50 621

3 314

39 347

641

148 311

1 920 009

984 785

966 408

183 854

40 816

181 547

45 096

172 028

1 926

148 311

-

312 883

640 937

37 228

31 134

130 926

41 783

132 682

1 285

-

1 568 038

721 152

373 753

140 097

12 968

37 298

5 671

48 960

245

92 605

1 568 038

984 785

902 099

172 566

39 036

155 234

44 294

160 608

1 403

92 605

-

263 633

528 346

32 469

26 068

117 936

38 623

111 648

1 158

-

المبالغ 
ا�جمالية

20172016

الوحدة: آالف دج
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11.2 ا�صول الثابتة غير المادية :

يتضمن هذا البند المقتنيات من الرخص والبرمجيات والنظم المعلوماتية كما يبينه الجدول التالي :

الخصوم :

12.2 التزامات تجاه الهيئات المالية : 

يتضمن هذا البند الحساب الجاري للمؤسسة المالية المغاربية ل¸يجار الجزائر التي بدأت عملياتها مع 
المصرف خالل سنة 2017.

13.2 التزامات تجاه الزبائن :

يمثل رصيد هذا البند 63% من مجموع ميزانية المصرف و قد سجل نموا معتبرا مقارنة بسنة 2016 
حيـث يعـود ذلك بشـكل أساسـي الرتفاع رصيد التأمينـات النقدية التي تغطي عمليـات االعتمادات و 
التحصيالت المسـتندية في إطار االسـتيراد و التي تندرج ضمن ا لتزامات تحت الطلب وفقا لتعليمات 

بنك الجزائر.

تقسم هذه الودائع كما يلي :

• حسب نوع الوديعة :

نسبة التغيرالبنود التغير
المبالغ ا جمالية

االهتالكات

المبالغ الصافية

2017

2 307

26 998

-24 691

286 594

226 276

60 318

288 901

253 274

35 627

%0,8

%11

%-41

2016

الوحدة: آالف دج

التغير

15 996 - 15 996NA

% 20172016

الوحدة: آالف دج

التغير

24 632 946 29 084 236 53 717 182%85

% 20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرنوع الوديعة

حسابات جارية

تأمينات نقدية كضمان

تأمينات لتغطية إصدار الصكوك 

حسابات التوفير

ودائع أخرى

المجموع

2017

19 008 462

25 868 840

2 690 579

6 026 287

123 014

53 717 182

11 483 179

10 609 149

2 779 755

4 101 081

111 072

29 084 236

%66

%144

%-3

%47

%11

%85

2016

الوحدة: آالف دج
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• حسب أجل االستحقاق المتبقي :

• حسب المتعامل االقتصادي :

يتم تقسيم الودائع حسب المتعامل االقتصادي كما يلي :

• حسب التوزيع الجغرافي :

أو  الجزائـري وإقامتهـم  للقانـون  أو معنويـون خاضعـون  المودعيـن هـم أشـخاص طبيعيـون  إن 
مقرهم االجتماعي بالجزائر.

تتوزع ودائع العمالء حسب المناطق الجغرافية للجزائر كما يبينه الجدول التالي:

14.2 ديون ممثلة بورقة مالية :

يخصـص هـذا البنـد من الخصـوم لودائع الزبائن الحاصلة على شـهادات إسـتثمار و هـي تتوزع وفق 
أجل االستحقاق المتبقي كما يبينه الجدول التالي :

نسبة التغيرا�جل المتبقي

أقل من 3 أشهر 

من 3 أشهر إلى أقل من 6 أشهر 

من 6 أشهر إلى أقل من 12 شهرا

المجموع

2017

28 185 786

230 153

668 297

29 084 236

52 732 732

345 050

639 400

53 717 182 

%87

%50

%-4

%85

2016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالمنطقة الجغرافية

منطقة الوسط 

منطقة الشرق 

منطقة الغرب

المجموع

2017

23 043 403

3 582 140

2 458 693

29 084 236

40 515 794

8 317 462

4 883 926

53 717 182

%76

%132

%98

%85

2016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالمتعامل االقتصادي

مؤسسات خاصة

أفراد

المجموع

2017

23 837 349

5 246 887

29 084 236

44 154 661

9 562 521

53 717 182

%85

%82

%85

2016

الوحدة: آالف دج

التغير

5 497 412 5 427 617 10 925 029%101

% 20172016

الوحدة: آالف دج
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15.2 الضرائب الجارية - خصوم :

يحتـوي هـذا البنـد علـى الضرائـب المسـتحقة عنـد تاريـخ إقفـال الحسـابات و غيـر المدفوعـة  دارة 
الضرائب كما يبينه الجدول ا�تي:

16.2 خصوم أخرى :

يمثل رصيد هذا البند 2% من مجموع الميزانية و يتكون من العناصر التالية:

نسبة التغيرا�جل المتبقي

أقل من 3 أشهر 

من 3 إلى 6 أشهر 

من 6 إلى 12 شهرا

من 12 إلى 24 شهرا

من 24 إلى 36 شهرا

أكثر من 36 شهرا 

2017

1 206 117% 148

%-28

%149

%35

%264

%263

%101

1 371 800

1 174 000

904 200

354 500

417 000

10 925 029

2 992 829

983 700

2 922 700

1 220 600

1 291 200

1 514 000

5 427 617

2016

المجموع

الوحدة: آالف دج

التغير

-180 843 316 882 136 039%-57

% 20172016

الوحدة: آالف دج

التغير

292 039 1 115 344 1 407 383%26

% 20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

ضريبة أرباح الشركات 

ضريبة الدخل

ضرائب ورسوم أخرى

رسوم على رقم ا�عمال(رسم القيمة
المضافة و رسم النشاط المهني) 

المجموع

2017

229 412

72 633

316 882

38 117

78 004

17 694

2 224

13 137

1 700

%35

%31

136 039

%-83

%7

%-57

2016

الوحدة: آالف دج
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17.2 حسابات التسوية :

يمثل رصيد هذا البند 3% من مجموع الميزانية و يتكون من العناصر التالية: 

18.2 مؤونات لتغطية المخاطر و ا�عباء :

يتكون هذا البند من العناصر التالية: 

نسبة التغيرالبنود

الصكوك البنكية

مستحقات للموظفين

مستحقات الموردين

مستحقات مجلس ا دارة و هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية

مساهمات الضمان االجتماعي 

حسابات جارية للشركاء

قيم في انتظار الدفع

2017

748 040%27

%25

%71

%-34

%17

%0

%6

%26

201 901

72 715

39 957

19 762

1 407 383

946 503

253 101

124 186

26 179

23 052

10 709 10 709

22 260 23 653

1 115 344

2016

المجموع

الوحدة: آالف دج

التغير

1 206 100 1 179 441 2 385 541%102

% 20172016

الوحدة: آالف دج

التغير

-152 106 226 481 74 375%-67

% 20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

قيم واردة من المقاصة 

إيرادات للتصفية 

مساهمة ضمان الودائع البنكية

تحويالت صادرة

تأمينات ا�صول المؤجرة

حسابات أخرى

2017

901 275%110

%-15

%85

%156

%217

%164

%102

110 802

75 050

50 034

37 530

4 750

2 385 541

1 893 451

93 804

138 708

128 170

118 890

12 518

1 179 441

2016

المجموع

الوحدة: آالف دج
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19.2 أموال لتغطية المخاطر المصرفية العامة :

يتضمـن هـذا البنـد مؤونة ذات طابع احتياطي يتـم تكوينها طبقا للمادة رقـم 09 من النظام رقم 
03-14 المتعلـق بتصنيـف المسـتحقات و االلتزامـات بالتوقيع للبنوك و المؤسسـات المالية وتكوين 
المؤونـات عليهـا، حيث تحسـب على رصيـد التمويالت الجارية (غير المصنفة) بنسـبة 1% سـنويا حتى 

يبلغ مستواها ا جمالي نسبة %3.

20.2 احتياطيات :

يضـم هـذا البنـد االحتياطـي القانوني الـذي يتم تكوينـه طبقا للقانـون التجاري و القانون ا�ساسـي 
للمصرف و االحتياطي االختياري الذي يتم تكوينه وفقا لقرار الجمعية العمومية. 

التغير

178 620 372 485 551 105%48

% 20172016

الوحدة: آالف دج

التغير

1 080 086 4 301 347 5 381 433%25

% 20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

مؤونات لتغطية المخاطر و ا�عباء

مؤونات لتغطية التزامات خارج
الميزانية المصنفة 

المجموع

2017

225 481

226 481

23 375

51 0001 000%5 000

74 375

%-89

%-67

2016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

احتياطي قانوني

احتياطي اختياري

المجموع

2017

430 135

3 871 212

4 301 347

538 143

4 843 290

5 381 433

%25

%25

%25

2016

الوحدة: آالف دج
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ا�يضاح 3 : معلومات متعلقة بالتزامات خارج الميزانية
تقّسم التزامات خارج الميزانية إلى قسمين : التزامات ممنوحة و التزامات محصل عليها

التزامات ممنوحة :

1.3 التزامات التمويل لفائدة الزبائن :

يتضمن هذا البند االلتزامات الممنوحة للعمالء كما يبينه الجدول التالي:

يضــم بنــد التزامــات التمويل ا�خرى مبالــغ التمويــالت التي تمــت الموافقة عليها و لــم تتم بعد 
تعبئتها حيث شرع المصرف في قيدها خارج الميزانية ابتداء من سنة 2017.  

2.3 التزامات ضمان بأمر من الزبائن :

تقسم هذه االلتزامات كما يلي : 

يعــود انخفــاض رصيد هذا البند إلى انخفــاض حجم خطابات الضمان المصدرة خالل ســنة 2017 
مقارنة بسنة 2016.  

التغير

11 791 347 18 106 908 29 898 255%65

% 20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالعمالت

اعتمادات مستندية

التزامات تمويل أخرى

المجموع

2017

11 175 518

-

11 175 518

14 170 164

9 328 728

23 498 892

%21

NA

%110

2016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرنوع االلتزامات

خطابات ضمان متعلقة بالصفقات
(دخول عطاء، حسن  

خطابات ضمان جمركية 

خطابات ضمان أخرى

المجموع

2017

6 817 978

51 279

62 133

6 931 390

6 338 601

23 207

37 555

6 399 363

%-7

%-55

%-40

%-8

2016

الوحدة: آالف دج
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التزامات محصل عليها :

3.3 التزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات المالية :

يتضمــن هذا البند مقابل الضمانات المحصل عليها من البنــوك لتغطية االلتزامات الممنوحة لزبائن 
المصرف، كما يوضحه الجدول التالي:

4.3 التزامات أخرى محصل عليها :

يحتــوي هذا البند على الضمانات المحصل عليها من الزبائن في إطار التمويالت الممنوحة لهم من 
طرف المصرف.

التغير

4 625 491 32 258 856 36 884 347%14

% 20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرنوع االلتزامات

مقابل ضمانات لتغطية االعتمادات
المستندية  

مقابل ضمانات حسن التنفيذ 

مقابل ضمانات إسترجاع التسبيقات

المجموع

2017

3 020 101

561 954

594 972

4 254 978

3 099 226

544 093

435 123

4 466 769

%3

%-3

%-27

951 77مقابل ضمانات دخول عطاء 388 327%398

%5

2016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرنوع االلتزامات

رهون سندات ا ستثمار

رهون عقارية

المجموع

2017

3 367 100

24 636 778

28 003 878

5 608 600

26 808 978

32 417 578

%67

%9

%16

2016

الوحدة: آالف دج
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ا�يضاح 4 : معلومات متعلقة بحساب النتائج

1.4 النواتج :

تتكــون نواتج المصرف من مداخيل التمويالت المباشــرة و غير المباشــرة الممنوحة لزبائن المصرف 
با ضافــة إلى دخــل الودائع �جل لــدى البنــوك و التمويالت الممنوحــة للمؤسســات المالية، كما 
تتضمــن العموالت المحصلة مقابــل الخدمات المقدمة لزبائن المصرف وفقا للشــروط المصرفية 

السارية.

2.4 ا�عباء :

يتضمــن هذا البنــد ا�ربــاح الممنوحة �صحاب حســابات التوفير شــهادات االســتثمار على أســاس 
المضاربة و أصحاب حســابات التأمينات النقدية (المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية) على أســاس 

عقود الوكالة.

كمــا يضم أيضا العموالت المدفوعــة لبنك الجزائر و للبنوك المحليــة و ا�جنبية كما يبينه الجدول 
ا�تي:

نسبة التغيرالبنود

أرباح الودائع �جل و التمويالت
للمؤسسات المالية

أرباح التزامات خارج الميزانية
(تمويالت غير مباشرة)
• خطابات الضمان

• اعتمادات مستندية

أرباح التمويالت المباشرة للعمالء
• تمويالت المؤسسات

• إجارة للمؤسسات
• تمويالت ا�فراد

عموالت عمليات التجارة الخارجية

مجموع أرباح ونواتج التشغيل

عموالت عمليات االئتمان

عموالت أخرى

مداخيل أخرى

مجموع العموالت

عموالت عمليات الصندوق ووسائل الدفع

المجموع

2017

2 739

2 979 904

24 969

4 293 585

%812

1 910 225 3 023 372%58
1 817 435 2 410 764%33

92 059 523 566%469
731 89 042%12083

349 033 280 672%-20

171 408 124 940%-27
177 625 155 732%-12

549 530 697 222%27

96 959 131 746%36

36 285 62 210%71

35 133 55 874%59

717 907 947 052%32

- 17 520NA

2 261 997 3 329 013%47

%44

2016

الوحدة: آالف دج
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3.4 أعباء استغالل عامة :

يتكون هذا البند من العناصر الموضحة في الجدول التالي: 

تمثل مصاريف الموظفين و الخدمات 78% من مجموع أعباء االستغالل العامة لسنة 2017 مقابل 
82%  لسنة 2016.

كما تمثل أعباء االستغالل العامة 39% من الناتج البنكي لسنة 2017 مقابل 49%  لسنة 2016. 

نسبة التغيرالبنود

أرباح أصحاب الودائع 

نصيب المودعين في ا½رباح 

عموالت مدفوعة لبنك الجزائر

عموالت مدفوعة لمركز الصكوك البريدية

عموالت مدفوعة للبنوك ا�جنبية

مجموع العموالت المدفوعة

2017

205 547%45

%45

%-3

%-43

%24

%21

%44

205 547

353

128

4 602

5 083

304 058

297 918

297 918

343

74

5 723

6 140

210 630

2016

مجموع ا�عباء التشغيلية

الوحدة: آالف دج

التغير

196 454 1 365 471 1 561 925%14

% 20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

مصاريف الموظفين

خدمات

ضرائب ورسوم

مساهمة في صندوق ضمان الودائع

تأمينات

بدل حضور و مصاريف مجلس ا دارة
و الجمعية العمومية

مصاريف هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية

2017

778 788%6

%13

%39

%-15

%492

%54

%38

%14

345 838

74 886

75 050

7 886

1 561 925

822 976

391 598

104 326

63 659

46 717

52 536 80 749

21 959 30 294

153%مصاريف متنوعة 8 528 21 606

1 365 471

2016

المجموع

الوحدة: آالف دج
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4.4 مخصصات االهتالكات وخسائر القيمة على ا�صول الثابتة المادية وغير المادية :

يتم حســاب المخصص الســنوي لالهتالكات على ا�صول الثابتة حسب النسب المعمول بها وفقا 
للمدة المحتملة الستغالل ا�صول و حسب النمط الخطي ل¸هتالك.

5.4 مخصصات المؤونات، و خسائر القيمة و المستحقات غير القابلة لالسترداد :

يضم هذا البند المخصصات الموضحة في الجدول التالي:

6.4 استرجاعات المؤونات، خسائر القيمة و استرداد على الحسابات الدائنة  
         المهتلكة :

يضــم هــذا البند اســترجاعات المخصصــات التي تمت خالل ســنة 2017 و هي تخص تســع عمالء 
نتيجة لسداد مستحقاتهم المتعثرة أو عن طريق عمليات وفاء بمقابل.

7.4 ضرائب على النتائج و ما يماثلها :

تبلغ نســبة الضريبة على أرباح الشركات وفقا للتشــريع الجبائي 26% من مبلغ الناتج ا جمالي بعد 
إعادة إدماج المصاريف غير القابلة للخصم جبائيا.

التغير

31 757 225 787 257 544%14

% 20172016

الوحدة: آالف دج

التغير

682 077 344 379 1 026 456%198

% 20172016

الوحدة: آالف دج

التغير

21 339 425 300 446 639%5

% 20172016

الوحدة: آالف دج

التغير

-184 442 668 725 484 283%-28

% 20172016

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

مخصصات مؤونات المستحقات
المصنفة  

مخصصات مؤونة ا�موال لتغطية
المخاطر المصرفية العامة 

مخصصات مؤونات التزامات خارج
الميزانية المصنفة

المجموع

2017

275 637

68 217

525

344 379

782 412

178 620

15 424

1 026 456

%49

%162

%2838

-مخصصات مؤونات المخاطر و ا�عباء 50 000NA

%198

2016

الوحدة: آالف دج

49



إيضاحات حول البيانات المالية 2017

8.4 الناتج الصافي للسنة المالية :

يســجل هذا البند نتيجة السنة المالية كمحصلة للفرق بين ا يرادات و المصاريف بما في ذلك قيمة 
الضريبة على ا�رباح.

ا�يضاح 5 : معلومات متعلقة بجدول التدفقات النقدية
تم إعداد جدول التدفقات النقدية حسب الطريقة غير المباشرة المنصوص عليها في النظام رقم 
09-05 المـؤرخ فـي 2009/10/18، المتضمـن إعـداد و نشــر الكشـوف الماليــة للبنوك و المؤسسـات 

المالية.
وفقـا لهـذه الطريقة، يتم الحصـول على حركة التدفقات النقدية الناتجة عن نشـاطات ا سـتغالل 
عـن طريـق تعديل ا�رباح قبل الضرائب بمراعاة وقع العمليات غير النقدية، حتى يمكن مقاربة النتائج 
المحصـل عليهـا مـن حسـاب ا�ربـاح و الخسـائر مـع السـيولة المحدثـة و المسـتعملة أثناء نشـاطات 

ا ستغالل، مما يسمح بفهم العالقة بين النشاطات ا قتصادية و طرق خلق أو امتصاص السيولة.
بالنسبة لسنة 2017، بلغ صافي تغير التدفقات النقدية قيمة 305 918 15 ألف دينار جزائري و ذلك 

نتيجة للتغيرات المسجلة في البندين التاليين:

 
1.5. "التدفقات النقدية الصافية الناجمة عن ا½نشطة التشغيلية":

سـجل هـذا البنـد تدفقـا صافيـا إيجابيا يقـدر بقيمـة 947 057 16  ألف دينار جزائـري وذلك نتيجة 
الرتفـاع رصيـد ودائـع العمـالء بشـكل يفـوق نمـو رصيـد التمويـالت الممنوحـة للعمـالء السـيما 

التأمينات النقدية المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية.

2.5. " التدفقات النقدية الصافية المرتبطة بأنشطة ا�ستثمار":
سـجل هذا البند تدفقا صافيا سـلبيا بقيمة 447 176 ألف دينار جزائري يمثل ا�صول الثابتة التي 
قـام المصـرف باقتنائهـا خـالل سـنة 2017 ( بقيمـة 447 174 ألـف دينـار جزائـري) با ضافـة إلـى 

اكتتاب حصة في رأسمال شركة تسيير ا�صول المنقولة قدرها 000 2 ألف دينار جزائري. 

ا�يضاح 6 : معلومات متعلقة بجدول تغير ا�موال الخاصة

تقدر ا�موال الخاصة للمصرف في نهاية سنة 2017 بـ 679 562 16 ألف دينار جزائري مقابل
 433 381 15 ألـف دينـار جزائـري فـي نهايـة سـنة 2016 و قـد تـم بلـوغ هذا المسـتوى بفضـل الربح 

الصافي الذي حققه المصرف خالل سنة 2017 و البالغة قيمته 246 181 1 ألف دينار جزائري.

التغير

101 160 1 080 086 1 181 246%9

% 20172016

الوحدة: آالف دج
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ا�يضاح 7 : معلومات متعلقة بالمساهمات في الفروع، المؤسسات المشتركة أو 
الكيانات المشاركة

يمتلك مصرف السالم-الجزائر مساهمة في الشركة التالية :

ا�يضاح 8 : إدارة المخاطر

1.8 تنظيم إدارة المخاطر : 

يتمثـل تسـيير المخاطـر التـي يمكـن للمصـرف التعرض لها في تأسـيس منظومـة داخليـة لتأطير و 
تقييم التأثير السلبي للعوامل الداخلية والخارجية التابعة لنشاط المصرف على ممتلكاته و نتائجه 

في أي وقت.
تتم مراقبة هذه المخاطر عن طريق :

1.1.8 الهياكل التنفيذية حسب التخصص (االئتمان، الخزينة...) و هياكل الرقابة (الرقابة 
                 المالية و الرقابة الدائمة) و كذا إدارة المخاطر.

2.1.8 اللجان الداخلية : تؤسس حسب فئة المخاطر، و هي تابعة للمديرية العامة كما تديرها 
                لجان تابعة لمجلس إدارة المصرف.

2.8 تصنيف المخاطر :

تصنف المخاطر إلى :

• مخاطر ا�ئتمان ؛ 

• المخاطر العملياتية ؛   

• مخاطر السيولة.

3.8 مخاطر ا�ئتمان :

من بين أهم المعايير المعمول بها في تسيير هذا النوع من المخاطر نذكر:

صندوق ضمان الودائع 
البنكية

رأس المال الشركات

حصة المصرف

ا�رباح
المحصلة % القيمالمبلغ

الصافية

270 0003,7-- 10 000 10 000

شركة تسيير ا�صول
--2000,4 477المنقولة 2 000 2 000

المخصصات

الوحدة: آالف دج
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1.3.8 توزيع المخاطر :

يتمثـل توزيـع المخاطـر فـي عدم تركيز نشـاط "التمويل" على زبـون أو مجموعة واحـدة، أو حتى على 
مستوى قطاع نشاط واحد.

يحـرص المصـرف في هذا ا طار على تطبيـق نظم بنك الجزائر المتعلقة بتحديـد القواعد ا حترازية 
لتسـيير البنـوك و المؤسسـات الماليـة با ضافـة إلـى احتـرام معاييـر التسـيير الدوليـة، لـذا فقـد قـام 
المصرف بتأسـيس لجنة تصنيف و مخصصات تكمن مهمتها ا�ساسـية في إعادة تقييم محفظة 

التسهيالت وفقا لتعليمات بنك الجزائر و تحديد مستوى المخصصات المناسب.
با ضافـة إلـى ذلـك، يتوفـر المصـرف علـى نظـام يسـمح بتصنيـف كل الزبائـن طالبـي التسـهيالت 

بإعطائهم عالمة تتراوح بين 0 و 10 حيث يلعب هذا النظام دورا داعما في اتخاذ قرار التمويل.

2.3.8 تنويع التسهيالت :

 توزع محفظة المصرف بين التسهيالت قصيرة و متوسطة المدى و ا لتزامات غير المباشرة.
التمويالت قسما للدراسات ا قتصادية يركز على دراسات السوق و  من جهة أخرى، تضم مديرية 
بناء على ذلك يقوم بتحديد قطاعات النشاط القابلة للنمو و كذا تطور بعض القطاعات ا قتصادية. 

تسمح هذه الدراسات للمصرف بوضع حدود ل¸ئتمان حسب قطاع النشاط.

3.3.8 جمع الضمانات :

و  الرهـون،  الماليـة،  كالضمانـات  للزبائـن  الممنوحـة  بالتسـهيالت  المتعلقـة  الضمانـات  فـي  تتمثـل 
التأمينات النقدية...الخ.

يجـدر بالذكـر أن الضمانـات الحقيقيـة تخضـع للمصادقة مـن قبل إدارة الشـؤون القانونيـة كما تتم 
متابعتها من قبل إدارة التمويالت.

4.8 المخاطر التشغيلية :

ترتبـط هـذه المخاطـر باحتمـال حـدوث خسـائر مباشـرة أو غيـر مباشـرة نتيجـة لخطـأ فـي البرامـج 
المعلوماتية أو في معالجة العمليات أو نتيجة �خطاء ارتكبت من قبل الموظفين.

يعمل المصرف على التقليل من هذه المخاطر عن طريق وضع إجراءات و سياسـات بهدف تقييم و 
مراقبة هذا النوع من المخاطر.

تم تأسيس خليتين ل¸شراف على هذه المهمة و هما:  

• خلية المخاطر العملياتية ؛

• خلية ا�متثال.

مـن جهـة أخـرى، أنشـأ المصـرف إدارة مكلفـة بحمايـة ا�نظمـة المعلوماتيـة �جـل احتـواء جـزء من 
المخاطـر العملياتيـة حيـث يتم ضبط هـذه المخاطر عبر تطوير أداتين أساسـيتين تتمثالن في تحليل 

النتائج على النشاط في حالة الكوارث و ا�ضرار و إطالق مشروع مخطط استمرار نشاط المصرف.
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5.8 مخاطر السيولة :

يقصـد بمخاطـر السـيولة خطـر التواجد بصفـة هيكلية في حالة عجـز عن الوفاء بالتزامات تسـديد 
المبالـغ المسـتحقة تجـاه الزبائـن أو أشـخاص آخريـن عند بلـوغ ا�جل المحـدد لذلك، ممـا يؤدي إلى 

تكبد خسائر ضخمة أو تهديد وجود المصرف. 

و قـد أنشـأ المصـرف لجنتين: لجنة متابعة السـيولة ولجنة ا�صـول والخصوم، ُأوكلـت لهما مهمة 
إعـداد الوسـائل التـي تسـمح لـه بإمتـالك نظـرة واضحـة علـى المـدى القصيـر عـن العناصـر المكونة 

للخزينة لتجنب مواجهة أي مخاطر.

كمـا يمتلـك المصـرف أداة تحليـل و قيـاس ومتابعـة مختلـف المخاطـر التـي قـد تطـرأ أثنـاء تنفيـذ 
العمليـات و هـي تتمثـل في تقرير ربع سـنوي يتم إعداده من قبل إدارة المخاطـر و يوجه إلى ا دارة 
العامـة و مجلـس ا دارة، و يعـرض التقريـر مختلـف المخاطـر بتعريفهـا و تحديـد أدوات قياسـها و 

أدوات التحوط من آثارها على نشاط المصرف.

كمـا تـم خـالل سـنة 2017 إعتمـاد العديد مـن السياسـات المنظمة �نشـطة المصـرف و المؤطرة  
 دارة و تسيير المخاطر. 
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ا�يضاح 9 : معلومات حول رأس المال
طبقا لنظام بنك الجزائر رقم 08-04 المؤرخ في 2008/12/23، المتعلق برأس المال ا�دنى للبنوك 
و المؤسسات المالية الناشطة بالجزائر، يبلغ رأسمال المصرف 000 000 000 10 دج. يتشكل من

000 000 5 سهم تقدر القيمة ا سمية لكل سهم بـ 000 2 دج.

فيما يلي تركيبة المساهمين :

المساهمون
الحصة في

رأس المال بـ %
الحصة في

رأس المال بـ دج

مصرف السالم البحرين

شركة أمالك للتمويل

مصرف السالم السودان

شركة ليدر كابيتال

شركة إعمار العقارية

1 658 000 000

142 000 000

360 000 000

360 000 000

%16,58

%1,42

%3,6

%3,6

شركة بيت ا ستثمار العالمي

شركة البطين ل¸ستثمار

شركة دبي ا سالمية للتأمين وإعادة التأمين "أمان"

السيد عبد المنعم بن راشد بن عبد الرحمن الراشد

السيد محمد علي راشد العبار

السيد حسين محمد سالم الميزة

السيد محمد عمير يوسف أحمد المهيري

ال سي بي الشركة القابضة ل¸ستثمار

مجموعة عبد اللطيف و محمد الفوزان

شركة زعبيل ل¸ستثمار

بنك التضامن ا سالمي الدولي-اليمني

السيد سالم راشد سعيد المهندي

السيد زياد عبد العزيز بن عبد اÒ الجالل

شركة المهيدب القابضة للتجارة و الصناعة

السيد أحمد حلمي منيب عرموش

السيد عبد اÒ هادي أحمد الحسيني

شركة عبد الهادي عبد اÒ القحطاني و أوالده

360 000 000

360 000 000

500 000 000

360 000 000

360 000 000

360 000 000

2 698 000 000

450 000 000

216 000 000

300 000 000

300 000 000

180 000 000

144 000 00

144 000 00

144 000 00

144 000 00

100 000 000

%3,6

360 000 000 %3,6

%3,6

%5

%3,6

%3,6

%3,6

%26,98

%4.5

%2,16

%3

%3

%1.8

%1,44

%1,44

%1,44

%1,44

%1
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ا�يضاح 10 : ا�جور و ا�متيازات الممنوحة للموظفين

1.10 مصاريف الموظفين :

تتمثل مصاريف الموظفين التي يتحملها المصرف في الرواتب و ا�جور، التعويضات و المنح إضافة 
إلى مصاريف التأمين في الضمان ا جتماعي و مصاريف التكوين. 

فيما يلي العناصر ا�ساسية التي تشكل مصاريف الموظفين لسنة 2017: 

2.10 توزيع الموظفين حسب الفئات المهنية :

فـي نهاية سـنة 2017، بلغ عـدد موظفي المصرف 325 موظفا موزعين على الهياكل الرئيسـية و 
فروع المصرف.

يبين الجدول اÚتي توزيع الموظفين حسب الفئة المهنية :

نسبة التغيربنود المصاريف

الرواتب و ا�جور

التعويضات و المنح

المساهمات في الضمان االجتماعي :
حصة المصرف

مساهمة الخدمات االجتماعية

مصاريف التكوين

2017

404 247%18

%-16

%21

%-31

%-39

%6

228 600

99 951

28 325

17 665

822 976

478 795

192 647

121 099

19 640

10 795

778 788

2016

المجموع

الوحدة: آالف دج

تنفيذ

تحكم

إطار

العدد %الفئة المهنية

32%10

110%34

183%56

325%100

2017

%العدد

34%12

81%30

157%58

272%100

2016

المجموع
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شبكة المصرف

فرع دالي ابراهيم :
233 شارع أحمد واكد ، دالي ابراهيم - الجزائر

(+213) (023) 30 45 87 الهاتف : 

الفاكس :   93 45 30 (023) (213+)

فرع باب الزوار :
تجزئة بوسحاقي ، ف-رقم 186 باب الزّوار - الجزائر

(+213) (023) 83 28 63 الهاتف : 
الفاكس :  65 28 83 (023) (213+)

فرع القبة :
24 جنان بن عمر ، القبة - الجزائر

الهاتف :    21 11 78 (023) (213+)
(+213) (023) 78 29 97 الفاكس :  

فرع حسيبة :
مجموعة السكنات أش أل أم رقم 03 ، بلدية سيدي امحمد -  الجزائر

الهاتف :    80 45 66 (021) (213+)

(+213) (021) 65 16 99 الفاكس :  

فرع البليدة :
نهج محمد بوضياف ، ملكية مجموعة رقم 88 تجزئة 102- البليدة

الهاتف :    40 31 21 (025) (213+)
(+213) (025) 21 31 54 الفاكس :  

فرع وهران :
تعاونية عدنان مصطفى ، 05 زون ايسطو بير الجير - وهران

الهاتف :    76 81 83 (041) (213+)
(+213) (041) 83 81 75 الفاكس :  

فرع سطيف :
حي المناورات لعرارسة تجزئة 143 قطعة رقم 11- سطيف

الهاتف :    29 42 51 (036) (213+)
(+213) (036) 51 32 14 الفاكس :  

فرع قسنطينة :
نهج زويش عمار رقم 08 ، سيدي مبروك ا�على -  قسنطينة

الهاتف :    21 05 74 (031) (213+)
(+213) (031) 74 04 99 الفاكس :  

فرع ورقلة :
حي شرفة، الطريق الوطني رقم 49  - ورقلة

الهاتف :    04 75 71 (029) (213+)
(+213) (029) 71 75 08 الفاكس :  

و قريبا افتتاح كل من فرع :
سطاوالي، سيدي يحيى، أدرار، بسكرة، عين وسارة، باتنة و عنابة.
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بروكســل

بروكســل

EUR

EUR

بلجيكــا

فيينــا

فيينــا

فيينــا

EUR

EUR

EUR

النمســا

جنيــف

زيــورخ

CHF

CHF
سويســرا

CHFجنيــف

فرنكفورت

فرنكفورت

EUR

EUR

ألمانيــا

العملــةالبنــكالمدينــةالبلــد

مدريــد

مدريــد

مدريــد

برشلونــة

سبدال مدريــد

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

اسبانيــا
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باريــس

باريــس

باريــس

باريــس

باريــس

باريــس

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

فرنســا

سيينــا

رومــا

رومــا

فيرونــا

EUR

EUR

EUR

EUR

إيطاليــا

SEKستوكهولــم
السويــد

لنــدن

لنــدن

لنــدن

لنــدن

GBP

GBP

GBP

GBP

المملكــة المتحــدة
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57

المنامــة

المنامــة

المنامــة

BHD

BHD

BHD

البحريــن

بيــروت

بيــروت

USD

USD

لبنــان

تونــس

تونــس

تونــس

تونــس

تونــس

TND

TND

TND

TND

TND

تونــس

دبــي

دبــي

أبــو ظبــي

دبــي

AED

AED

AED

AED

ا�مــارات العربيــة
المتحــدة

بكيــن

شنغهــاي

CNY

CNY

CNY

الصيــن

بكيــن
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هونــغ كونــغ

هونــغ كونــغ

HKD

HKD

HKD

هونــغ كونــغ

هونــغ كونــغ

طوكيــو

طوكيــو

JPY

JPY

JPY

اليابــان

طوكيــو

سيــول

سيــول

KRW

KRW

KRW

كوريــا الجنوبية

سيــول

مومبــاي

مومبــاي

INR

INR

الهنــد

تايبــي

تايبــي

TWD

TWD

تايــوان

THBبانكــوك
تايالنــد
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EURسيــدني
أستراليــا

اسطنبــول

اسطنبــول

اسطنبــول

اسطنبــول

اسطنبــول

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

تركيــا

نيويــورك

نيويــورك

USD

USD

الواليـات المتحـدة
ا�مريكيـة
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