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مصرف الســـالم الجزائر بنك يعمـــل طبقا للقوانيـــن الجزائرية، 
ووفقا �حكام الشريعة ا�سالمية في كافة تعامالته.

تـــم اعتماد المصرف من قبـــل بنك الجزائر في ســـبتمبر 2008، 
ليبـــدأ مزاولـــة نشـــاطه مســـتهدفا تقديم خدمـــات مصرفية 

مبتكرة. 

مصرف الســـالم الجزائر يعمل وفق إستراتيجية واضحة تتماشى 
ومتطلبـــات التنمية ا�قتصاديـــة في جميع المرافـــق الحيوية 
بالجزائـــر، من خـــالل تقديم خدمات مصرفيـــة عصرية تنبع من 
المبادئ والقيم ا�صيلة الراســـخة لدى الشـــعب الجزائري، بغية 
تلبيـــة حاجيات الســــوق والمتعاملين والمســـتثمرين، و تضبط 
معامالته هيئـة شرعيــــة تتكون من كبار العلماء في الشريعة 

وا�قتصاد.

رؤيتنـا :
مفاهيــم  بمطابقــة  الشــــاملة،  الصيرفــة  مجــال  فــي  الريـــــادة 
الشريعـــــة ا�سالميـــــة، وبتقديــم خدمــات ومنتجــات مبتكــرة، 

معتمدة من الهيئة الشرعية للمصرف.
رسالتنا :

التميــز والتفــوق في توفير خدمــات مصرفية مبتكــرة وذات جودة 
عالية تواكب المستجدات والحلول المالية العصرية ووفقا �حكام 
الشــريعة ا�ســالمية، لتحقيــق أفضــل قيمــة ومنفعة مســتدامة 

لجميع ا�طراف.
قيمنـا :
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أعضــاء مجلــس ا�دارة

السيـد :

” رفيق النايض “

رئيـس مجلـس ا�دارة

السيـد :

” أمحد عبداهلل حسن سيف “

عضـو مجلـس ا�دارة

السيـد :

” إيهاب عبد اللطيف عثمان أمحد “

عضـو مجلـس ا�دارة

السيـد :

” عارف عبداهلل اهلرمي البستكي “

عضـو مجلـس ا�دارة

السيـد :

” فؤاد الوزاني “
عضـو مجلـس ا�دارة



أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلـة الدكتـور :

”عزالدين بن زغيبة“

رئيـس الهيئـة

فضيلـة الدكتـور :

” حممد عبد احلكيم  زعري “

عضـو وأميـن عام الهيئـة

فضيلـة الدكتـور :

” أبو بكر بن خلضر لشهب “

عضـو الهيئـة

فضيلـة الدكتـور :

” العياشي الصادق فداد “
نائـب رئيـس الهيئـة

05



06

و بعد ؛
السادة المساهمين،

أصحاب الفضيلة / رئيس و أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية،
السادة محافظي حسابات المصرف،

السادة / أعضاء مجلس ا�دارة،
السالم عليكم ورحمة ا· وبركاته؛

أرحـب بكـم فـي اجتماعنـا السـنوي وأتقـدم لكـم بشـكري الخالـص علـى ثقتكـم ودعمكـم غيـر 
المحـدود لمصـرف السـالم الجزائـر الـذي بـات أحـد المصـارف الرائـدة فـي السـاحة المحليـة. وأتقدم 
كذلك بالشكر الجزيل لªخوة أعضاء مجلس ا�دارة على جهودهم المضنية وتفانيهم في تحقيق 
المصلحـة العليـا للمصـرف؛ ولـªدارة التنفيذيـة التي تعمل جاهـدة من أجل تحقيق أهـداف المصرف 

والسهر على حفظ حقوق المساهمين ومكتسبات المصرف.

السادة المساهمين،

با�صالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس ا�دارة، يطيب لي أن اضع بين أيديكم ملخص¯ 
عن أداء المصرف وإنجازاته لسنة 2021.

تمكن مصرف الســالم الجزائر بفضل ا¶ تعالى من تعزيز مكانتــه الريادية في الجزائر وتحقيق نمو 
معتبر خالل ســنة 2021 على الرغم من التحديات الكبّية التي نتجت عن انخفاض في أســعار النفط 

من جهة والظروف الصحية الدولية المرتبطة بجائحة كورونا من جهة أخرى.

بلــغ مجموع المركز المالي للمصرف مبلغ 238 مليــار دج (713 1 مليون دوالر ) مقابل 163 مليار دج    
(230 1 مليــون دوالر ) ســنة 2020 بنمو قــدره 46%، حيث بلغت محفظة تمويــالت الزبائن الصافية 
مســتوى بلغ 150 مليار دج (082 1 مليون دوالر ) بزيادة قدرها 51% عن مستواها سنة 2020 نتيجة 
لنمو رصيد تمويالت المؤسســات بنسبة 62% في حين سجلت تمويالت ا�فراد تراجع¯ يعود لتوقف 
نشاط مصانع تركيب السيارات في الجزائر وعدم وفرة الكمية الالزمة �نجاز التمويالت ا�ستهالكية 

المتوقعة لسنة 2021.

كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

” رفيق النايض “

بسم اهلل الرمحن الرحيم
اَحلْمُد هلل َرِب الَعاملَِْني َو الَصَالُة َوالَسالم َعلى َنِبّيَنا ُمَحَمد

أْشَرف اَخلْلق َو اُملْرَسِلني



وبلــغ مجمــوع ودائع العمالء ما قيمتــه 195 مليار دج (405 1 مليون دوالر) ســنة 2021 مقابل 129 

مليــار دج (978 مليــون دوالر) ســنة 2020 بنمــو قدره 51% ما يعبر عن تحســن صــورة المصرف لدى 

متعامليه وزيادة ثقتهم فيه.

كما بلغ رصيد الســيولة عند نهاية ســنة 2021 مبلغ 76 مليار دج (547 مليون دوالر) وقد عرف نموا 

كبيرا مقارنة بنهاية سنة 2020 نتيجة للنمو المعتبر للودائع بشكل فاق نمو محفظة التمويالت.  

مــن جهة أخرى، بلغ الناتج البنكي لســنة 2021 مســتوى 9.3 مليار دج (67 مليــون دوالر) مقابل 7.7 

مليار دج (58 مليون دوالر) لسنة 2020 بنمو نسبته 20% وذلك نتيجة لزيادة أرباح التمويالت المباشرة، 

في حين بلغت المصاريف التشغيلية سنة 2021 مستوى 3.3 مليار دج (24 مليون دوالر) مقابل 2.7 

مليــار دج (20 مليــون دوالر) ســنة 2020 بنمــو نســبته 24% وذلــك تماشــيا مــع زيــادة عــدد الفروع 

والموظفين وحجم نشاط المصرف.

كما بلغ صافي المخصصات مستوى 1.4 مليار دج (10 مليون دوالر) وقد سجلت زيادة نسبتها %58 

مقارنة بسنة 2020 وذلك نتيجة لنمو محفظة التمويالت وزيادة المخصص العام لتغطيتها.

و بلغــت حقوق المســاهمين مســتوى 27 مليــار دج ( 196 مليون دوالر) مســجلة نموا نســبته %44 

مقارنة بسنة 2020 وذلك بفضل رفع رأسمال المصرف من 15 إلى 20 مليار دج.

وكمحصلة لما ســبق يســرني أن أعلن لكم أن النتيجة الصافية لسنة 2021 بلغت 3.4 مليار دج (24 

مليون دوالر) بنمو نسبته 10% مقارنة بالنتيجة المحققة في سنة 2020.

وفي ا�خير تقبلوا مني ومن الســادة أعضاء مجلس ا�دارة جزيل الشــكر وبالــغ عبارات التقدير على 

ثقتكم ودعمكم وكذا لجميع موظفي مصرف الســالم الجزائر وعلى رأســهم المدير العام على 

المجهودات المبذولة في سبيل تطوير المصرف.

وا¶ ولي التوفيق

رئيس مجلس ا�دارة

” رفيق النايض “
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2021

2020

2019

804 237 مليون دج
713 1 مليون دوالر

626 162 مليون دج
230 1 مليون دوالر

019 131 مليون دج
096 1 مليون دوالر

%46+

%24+

مجمـوع ا�صـول

2021

2020

2019

267 150 مليون دج
082 1 مليون دوالر

252 99 مليون دج
751 مليون دوالر

510 93 مليون دج
782 مليون دوالر

%51+

%6+

تمويالت العمالء (صافي)

أهم مؤشرات النشاط
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أهم مؤشرات النشاط

2021

2020

2019

031 195 مليون دج
405 1 مليون دوالر

320 129 مليون دج
978 مليون دوالر

405 102 مليون دج
857 مليون دوالر

%51+

%26+

ودائـع العمـالء

2021

2020

2019

263 27 مليون دج
196 مليون دوالر

900 18 مليون دج
143 مليون دوالر

012 19 مليون دج
159 مليون دوالر

%44+

%1-

حقـوق المساهميـن
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أهم مؤشرات النشاط

2021

2020

2019

268 9 مليون دج
67 مليون دوالر

705 7 مليون دج
58 مليون دوالر

331 9 مليون دج
78 مليون دوالر

%20+

%17-

المداخيـل الصافيـة

2021

2020

2019

320 3 مليون دج
24 مليون دوالر

687 2 مليون دج
20 مليون دوالر

941 2 مليون دج
25 مليون دوالر

%24+

%9-

المصاريــف التشغيليـة
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أهم مؤشرات النشاط

2021

2020

2019

389 3 مليون دج
24 مليون دوالر

069 3 مليون دج
23 مليون دوالر

007 4 مليون دج
34 مليون دوالر

%10+

%23-

النتيجـة الصافيـة

2021

2020

2019

%36

%35

%32

معامـل الكفـاءة التشغيليـة
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أهم مؤشرات النشاط

202120202019

العائد على حقوق الملكية

%15%15

%21
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أنشطة قطاعات مصرف السالم الجزائر

1.  جانب النشاط التمويلي :

1.1 تمويل المؤسسات :

استطاعت مديرية التمويالت تحقيق ا�هداف المسطرة في مخطط عملها، والذي ّتم اعتماده والمصادقة 
عليه من قبل ا�دارة العامة.

دراسة ملفات التمويل: عرفت محفظة التمويالت خالل سنة2021، ارتفاعا ملحوظا في قيمة التسهيالت 
الصافيــة الممنوحــة للمتعاملين بنســبة 52% مقارنة بســنة 2020 نتيجة اســتقطاب محفظــة متعاملين 
بتسهيالت هامة ممنوحة لشركات كبرى معروفة على الساحة الوطنية، ما يؤكد المكانة التي ارتقى إليها 

المصرف في الساحة المصرفية.
التمويــالت الصافيــة الممنوحة ســنة 2021: في ظل ا�وضــاع والتغيرات التي عرفهــا ا�قتصاد العالمي 
عامة والجزائري خاصة خالل الســنتين ا�خيرتين، تم تعديل الوجهة االســتراتيجية للمصرف وفق المعطيات 
الجديدة حيث تم اســتقطاب الشــركات الكبيرة ذات الجدارة ا�ئتمانية العالية وقطاعات النشاط ا�قل تأثرا 

بالوضع الحاضر.
تمثل التمويالت الصافية الجديدة نسبة 59% من مجموع التمويالت الصافية بقيمة 58,2 مليار دج ما يؤكد 

توسيع محفظة العمالء للمصرف.
توزيــع محفظة التمويالت الممنوحة حســب ســلطة القرار: عرفــت التمويالت نمــوا ملحوظا من حيث 
القيمة الصافية الممنوحة للمتعاملين، حيث تعدت نسبة النمو 20% بالنسبة للجان التسهيالت والتمويالت؛ 

و11% بالنسبة للتمويالت المقررة من مجلس ا�دارة.

تقرير النشاط لسنة 2021

نسبة نمو التمويالت الصافية بين 2021/2020 

توزيع التمويالت حسب سلطة القرار لسنة 2021/2020 
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توزيع محفظة التمويالت المدروسة حسب الوكالة: تمثل محفظة التمويالت لفرع دالي إبراهيم حصة 
ا�ســد من المحفظة ا�جمالية بنســبة 24%، يليه فرع وهران1 بنســبة 17%، ثم فرع القبة الذي عرف تقدما 

ملحوظا بنسبة 13% والباقي موزع بين مختلف الوكاالت ا�خرى.

رخص التمويل لسنة 2021 :

المصادقــة علــى الضمانــات القانونية : تم المصادقــة على 704 ملف فــي 2021 مقابل 480 ملف في 
2020  بين تسهيالت دائمة ومؤقتة كما تم إرسال 150 ملف للبنك المركزي �عادة التمويل حسب تعليمة 

البنك المركزي.

2.1 التمويل با£جارة :

تمكن نشــاط التمويل ا�يجاري سنة 2021 من نتائج متميزة بالرغم من الظــروف الصحية وا�قتصادية التي 
خيمــت علــى الســاحة الوطنيــة والعالمية وتفشــي جائحة فيــروس كورونــا المســتجد COVID-19 خالل 
الســنتين الفارطتين حيث بلغت قيمة الملفات المعروضة على لجنة التمويالت با�جارة 133 مليون دوالر (ما 

يقارب 18.7 مليار دج).

وعلــى الرغم مــن الظروف ا�ســتثنائية التي مرت بها البالد وحالــة ا�غالق التي عانت منها جميع ا�نشــطة 
والمجاالت التجارية إال أن مصرف السالم ومن خالل خلية ا�عتماد التجاري قد عمد إلى ترسيخ و تعزيز مكانته 
بتقديم تســهيالت مصرفية للشــركات الكبرى والشــركات الصغيرة والمتوســطة بلغ مجمــوع التمويالت 
الممنوحة بصيغة ا�جارة ســنة 2021 ضعف أرقام الســــنة الفارطة بقيمــة 119 مليون دوالر (ما يعادل 17 
مليار دج) مقابل 64 مليون دوالر (ما يعادل 9 مليار دج) مســجلة في ســنة 2020 أي بنســبة نمو تقدر بـ %88 
مما سمح لمصرف السالم باحتالل المرتبة ا�ولى على الساحة المصرفية و ذلك بفضل تميز نوعية الخدمات 
المقدمة من حيث التواصل مع العمالء، متابعة الملفات وكذا آجال دراسة الملفات القياسية و الحرص على 

والء المتعاملين.

يجــدر ا�شــارة بأن مبلــغ التمويالت المفعلة ســنة 2021 بلــغ قيمة 8 مليــار دج (ما يعــادل 57 مليون دوالر) 
محققا بذلك ثاني أفضل نتيجة للتمويالت المفعلة بصيغة ا�جارة على الساحة المصرفية الوطنية.

تقرير النشاط لسنة 2021

التفصيل

رخصة إجمالية دائمة

رخصة موقتة

رخصة إجمالية دائمة بتأمين نقدي %100

المجموع

2020

458

413

720

1 178

2021

911

937

822

2 777
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تقرير النشاط لسنة 2021

كما تمثل قيمة التفعيالت نسبة 50% من إجمالي التسهيالت الممنوحة لنفس السنة.  أما عن ا�سباب التي 
يمكنها أن تعلل الضعف النســبي لتحويــل تبليغات التمويل إل تمويالت مفعلة فيمكننا ســرد ا�هم منها 

كاÓتي:
•   تأخر تعبئة ما يقارب 40% من قيمة التســهيالت الممنوحة ســنة 2021 في غضون السنة الموالية نظرا 

Óجال استكمال عمليات التجارة الخارجية (التفاوض مع الموردين، آجال الطلبيات واستيراد  العتاد).   
•   قلة أو عدم توفر العتاد موضوع التمويل خاصة منه وسائل النقل (المركبات السياحية والنفعية) محليا 

من جهة والقيود التنظيمية المتعلقة باستيرادها من جهة أخرى. 
•   عــزوف العمــالء عــن تفعيــل التســهيالت الممنوحــة (إغــواء العــروض المنافســة، تغييــر اســتراتيجية 

المتعامل،...).

عدد ملفات التسهيالت الممنوحة

مجموع التسهيالت الممنوحة (مليون دج)

مجموع التسهيالت الممنوحة (مليون دوالر)
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3.1 التمويالت المعبئة :

لقد عرف تمويل ا�جارة (االعتماد ا�يجاري) ســنة 2021 نسبة إنجاز مميزة حيث تمكن من تحقيق أرقام جد 
معتبــرة بالرغم من الظــروف الصحية و االقتصادية الراهنة إذ تمكن المصرف مــن تصدر المرتبة الثانية على 
الســاحة البنكيــة الوطنية للتمويالت المعبئة  بصيغة ا�جارة  بقيمــة 08 مليار دج (ما يعادل 57 مليون دوالر)  
وذلــك في ظــل المشــروع التوســعي للمصــرف و رغبة منه فــي اســتقطاب أكبر عدد مــن الزبائــن و تلبية 
حاجياتهم. حيث وصلت نســبة التمويالت المعبئة في مجال ا�نتاج الصناعي ما يقارب 43,07% كما عرفت 
قفــزة نوعية في قطاع النقل والمركبات الســياحية والشــاحنات قدرت بـ 15,75% مقارنة بالســنة الماضية 
التي عرفت ركودا واضطرابا كبيرا في هذا القطاع بسبب جائحة كورونا با�ضافة إلى القيود المفروضة من 

طرف السلطات العليا للبالد على استيراد المركبات والشاحنات.

4.1 التمويل االستهالكي :

عــرف نشــاط التمويل ا�ســتهالكي لÔفراد خالل ســنة 2021 تركيز الجهــود على منتجي البيع بالتقســيط 
لتمويل الدراجات النارية المصنعة محليا و البيع بالتقســيط الرقمي «إ-تيســيير للتقســيط» لتمويل المنتجات 

الكهرومنزلية وا�ثاث المصنعة أو المركبة محليا. 
حيث، ســجل نشــاط التمويل ا�ســتهالكي لÔفراد  خالل ســنة 2021 تمويــل 3.176 متعامــل جديد بمبلغ 

إجمالي يقدر بـ 01 مليار دينار جزائري، مفصلة كما يلي:
•  2.474 ملف استهالكي بقيمة 897.6 مليون دينار جزائري؛ 

•  منها 309 سيارة بقيمة 377.2 مليون دينار جزائري؛

•  2.165 دراجة نارية بمبلغ 520.4 مليون دينار جزائري؛
•  702 ملف استهالكي رقمي «إ-تيسيير» بقيمة 111.9 مليون دينار جزائري؛

وقد بلغت قيمة التمويالت االستهالكية  الممنوحة 01 مليار دينار جزائري سنة 2021 ، مقابل 456.7 مليون 
دينار جزائري لسنة 2020.

5.1 التمويل العقاري :

في إطار نشــاطات خلية النشــاط العقاري لســنة 2021 تم تســجيل وحوصلة المهام المنجــزة خالل هذه 
الفترة ، بحيث نشير أنه خاللها استطاعت خلية النشاط العقاري بفضل ا¶ وعونه و على غرار باقي المديريات 
المركزية التابعة للمصرف إلى تحقيق و تجاوز ا�هداف المســطرة في مخطط عملها، و الذي ّتم اعتماده و 
المصادقــة عليه من قبل ا�دارة العامــة، بالرغم من الظروف وا�وضاع  ا�قتصادية والصحية الســائدة التي 
تعيشــها البالد بسبب تفشي وباء كورونا (COVD-19)، بحيث  عرفت التمويالت لخلية النشاط العقاري خالل 
ســنة 2021 مقارنة بالســنة الماضية، انتعاشــا كبيرا ونشــاطا مكثــف جدا و هذا من خــالل معالجة ملفات 

التمويل لÔفراد وشركات الترقية العقارية �نجاز المشاريع ذات الطابع السكني الترقوي.
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التعيين

العتاد الصناعي وا�عالم اÓلي

أصول غير منقولة

معدات النقل والمركبات السياحية والشاحنات

معدات ا�شغال العمومية

معدات أخرى

معدات طبية

معدات فالحية

المبلغ ا�جمالي

المبلغ (مليون دج)

11 380

2 042

2 024

1 667

209

9

-

17 333

النسبة المئوية

%66

%12

%12

%09

%1

-

-

%100
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كما عمدت أيضا خلية النشــاط العقاري إلى مواصلة ا�نشــطة والوظائف المناطة إليها بدون هوادة ال سيما 
متابعــة اســتيفاء تحصيل الضمانــات العقارية وتجييــر و تجديد بواليص التأمين عن الســكن، مــع متابعة و 
تسوية الملفات العالقة التأمين  التكافلي عن الحياة للمتعاملين الذين استفادوا من تمويالت، با�ضافة إلى  
التخمينات العقارية التي تعد من العناصر ا�ساســية من جانب دراســة طلبات التمويــالت العقارية والناحية 
ا�ئتمانية للتمويالت الممنوحة من طرف المصرف سواء لÔفراد أو المؤسسات ال سيما متابعة المشاريع التي 

تم تمويالتها فيما يخص التمويالت ا�ستثمارية و ا�ستغاللية، والملخصة كا�تي:  

1.5.1 التمويل العقاري ل©فراد :

حيــث بلغت قيمة التمويالت المعبئة منذ إنشــاء و إحداث خلية النشــاط العقاري إلــى غاية2021/12/31 ما 
قيمتــه 8.396.124.465,07 دج، ومــا يعــادل : 2.493.246.128,75 دج كمبلــغ التمويالت المعبئة لســنة 
المالية 2021، بحيث عرف نشــاط التمويالت العقارية لÔفراد هذه السنة انتعاشا كبيرا في التمويالت مقارنة 
بالســنة الماضية بالرغم من ا�وضاع ا�ســتثنائية  الســائدة التي تعيشــها البالد بســبب تفشــي وباء كورونا 
(COVD-19)، و التراجع  الذي شــهده ســوق العقار في صفقات البيع الذي أثر عموما على النشاط العقاري، 
وهذا راجع للسياســة المحكمة المنتهجة للخلية من خالل الســهر والسرعة في معالجة الطلبات وتفعيل 
قــرار الموافقة في أجــال وجيزة، كما عرفت تعبئة التمويالت العقاريــة بمختلف الصيغ المعتمدة من طرف 

المصرف لمجمل الطلبيات المقدمة من طرف ا�فراد.

2.5.1 تحصيل الضمانات العقارية ( عقود الملكية / الرهون العقارية ) :

فــي إطــار عملية تحصيل الضمانــات العقارية من عقــود ملكية أو رهــون عقارية من الدرجــة ا�ولى لصالح 
المصــرف للعقــارات الممولة من قبــل المصرف لفائــدة المتعاملين في إطــار عمليات التمويــالت العقارية  
لÔفــراد، وذلــك بصــدد ضمان المصــرف لحقوقه للتمويــالت الممنوحة، وعليــه حوصلة اســتيفاء للعقود و 

الرهون بلغت 472 عقد و 75 عقد في طور التحصيل للتمويالت المعبئة حديثا.

 :(CATNAT+MRH) متابعة تجيير وتجديد بواليص التأمينات على السكن   •
 فــي إطــار عملية التجييــر و التجديد لبواليــص التأمين على الســكنات الممولة من طــرف المصرف في إطار 
التمويــالت العقارية لÔفراد للعقــارات التي تم اقتنائها من طرف المصرف لفائدة المتعاملين والتي تتم عن 
عملية التســديد لªتاوة عن طريق الدفع المباشــر من طرف من حساب المصرف الى شركة التأمين الموطن 
بالمصرف، و عليه في هذا الصدد نعلمكم أن حوصلة التحيير و التجديد لبواليص التأمينات على السكن التي 

أجريت من طرف المصرف بلغ عددها ا�جمالي 432 ملف.

•   متابعة تجيير عقود التأمين على الحياة في إطار التمويالت العقارية أفراد:
كما نشــير أنه إطار عمليات ا�كتتاب لبواليص الـــتأمين على الحياة واستيفاء تحصيل العقود  و ا�كتتاب لدى 
شركة التأمين الجزائرية، التي تتم بعد تسديد اتاوة الـتأمين من طرف المتعاملين لفائدة شركة الـتأمين عن 
طريق الدفع المباشــر من حســاب المتعامل إلى شــركة التأمين الموطن بالمصرف أو لدى شركة تأمين غير 
متعاقــدة مع المصــرف، و هذا ضمان لحقــوق المتعاملين  المســتفيدين من تمويــالت مصرفية في حالة 
الوفــاء القــدر ا¶ لªســتفادة من تعويضــات من شــركة التأمين لتقوم بتســديد التمويل محــل المتعامل 
المتوفــي، و عليــه في هذا الصدد، نعلمكــم أن حوصلة التجيــر لبواليص التأمينات على الحيــاة  بلغ عددها 

ا�جمالي حوالي بــ 320 ملف.
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3.5.1 إبرام اتفاقيات مع مؤسسات؛ إدارات و وزارات جدد:
   كما نشــير أنه تم إبرام هذه الســنة عدة إتفاقيات في إطار التمويالت العقارية لÔفراد بين المصرف و عدة 
مؤسســات اقتصادية، والتي تندرج ضمن سياسة المصرف بانتقاء واستقطاب متعاملين النخبة ذوي المالئة  

المالية وا�دبية العالية، فبالنسبة لهذه السنة فقد تم إبرام اتفاقيات مع كل ممايلي: 
−   النقابة الجزائرية لعمال التربية ،أبرمت بتاريخ: 2021/10/10 .

−   النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية،  ابرمت بتاريخ: 2021/12/05.

2. نشاط التجارة الخارجية :

عرفت عمليات ا�عتمادات المستندية استقرارا من حيث عدد العمليات وارتفاعا من حيث القيمة تقدر بـ %15 
مقارنة بما تم تســجيله سنة 2020، أما بوالص التحصيل فعرفت ارتفاعا يقدر بـ 4% من حيث عدد العمليات 
وزيادة تقدر بـ 29% من حيث القيمة أين تم تسجيل 172.70 مليار دج خالل سنة 2020 مقابل 221.25 مليار 

دج سنة2021.
كما عرفت عمليات التحويالت الحرة إلى الخارج ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنة الفارطة أين قفز العدد من 539 
عملية في 2020 إلى 1120 عملية سنة 2021 بزيادة تقدر بـ 210%، وبزيادة تقدر بـ 153% من حيث القيمة.  
أما من حيث نوع العمليات المنفذة خالل سنة 2021 فما زالت بوالص التحصيل تنال الحظ ا�وفر منها، حيث 
تمثــل 79% مــن مجموع العمليات متبوعة باالعتمادات المســتندية التي تمثــل 16% لتليها التحويالت الحرة 

بنسبة %5.
ومــا تجدر ا�شــارة إليه أن قيمــة التحويالت إلى الخارج بالــدوالر ا�مريكي بلغت هذه الســنة 1.38 مليار دوالر 

مقابل 869.63 مليار يورو. 
ومــن جهــة أخرى حافظت عمليــات تصدير الســلع والخدمات على منحاهــا التصاعدي للســنة الثانية على 
التوالي أين تم تســجيل 777 عملية منها 149 بوليصة تحصيل، أما من حيث القيمة فبلغت قيمة الصادرات 

بالدوالر ا�مريكي 39.21 مليون دوالر مقابل 17.36 مليون يورو.
أما العموالت بالعمالت ا�جنبية التي تم تحصيلها ســنة 2021 فكانت مشــجعة للغاية خاصة بعد دخول 
الحســاب الــذي تم فتحه لدى بنــك UNICREDIT ا�يطالي حيــز الخدمة فبلغت 1.52 مليــون دوالر و 0.84 

مليون يورو.

1.2 من جانب نشاط الخزينة والعمليات المالية :

هذا التقرير يعطي لنا العمليات المنجزة خالل سنة 2021 فيما يخص نشاط الخزينة ٬ كل العمليات الصادرة 
والواردة من الشيكات والتحويالت عبر نظام المقاصة اÓلية با�ضافة الى عمليات التحويالت الكبرى المنجزة 
عبــر نظام الدفــع اÓلي للمبالــغ الكبرى والعمليــات بالعملــة الصعبة٬ وتطــور الودائع والســيولة ٬ وكذلك 

مقارنتها مع السنة السابقة، وذلك للوقوف في مدى تطور كل العمليات. 

تقرير النشاط لسنة 2021
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عمليات المقاصة ا´لية نظام الدفع للمبالغ الكبرى والعمليات بالعملة الصعبة :
مــن أهم العمليــات المنفذة عن طريــق المقاصة ا�ليــة هي عمليات الشــيكات والتي تســجل رقم معتبر 
مقارنة بالوســائل ا�خرى، وهي تعتبر الوســيلة ا�كثر تنفيذا عن طريق المقاصة ا�ليــة، وفيما يلي العمليات 

المنفذة خالل سنة 2021 ونسبة تطورها مقارنة بسنة 2020
بلغت قيمة الشــيكات المتداولة عبر نظام المقاصة اÓلية خالل ســنة2021  653 مليار دج (4.73 مليار دوالر) 
من خالل 366 ألف شيك٬ مسجلة نسبة نمو بلغ 26% مقارنة بسنة 2020 حيث كانت قيمة التعامالت 473 

مليار دج من خالل 291 ألف عملية.

كما بلغت قيمة التحويالت المتداولة عبر نظام المقاصة اÓلية خالل سنة2021  25.7 مليار دج (189 مليون 
دوالر ) مــن خالل 265 ألف تحويل ٬ مســجلة نســبة نمو بلغت 35% مقارنة بســنة 2020 حيــث كانت قيمة 

التعامالت 18 مليار دج من خالل 196 ألف عملية تحويل .
فيمــا يخص الكمبيــاالت المتداولة هي ا�خرى عبر نظــام المقاصة اÓلية فقد عرفت نموا معتبرا في ســنة   
2021 بنســبة 10.7 مليــار دج (78 مليــون دوالر) أي بزيادة قدرها حوالي 60% مقارنة مع ســنة 2020 حيث 

كانت قيمة التعامالت 5.8 مليار دج (42 مليون دوالر)؛

أما من جانب ا�قتطاعات فهي ا�خرى عرفت تصاعدا في كمية التداول الذي وصل في سنة 2021 إلى 5.1 
مليــار دج (37.5 مليــون دوالر) نظرا لزيادة طلب المؤسســات بالمصرف على هــذه ا�قتطاعات وذلك لغرض 
تســوية مستحقات المؤسسات الجبائية شهريا أو تسديد فواتير بصفة منتظمة مقارنة بسنة 2020  و التي 

بلغت 3.5 مليار دج (25.7 مليون دوالر) أي بمعدل زيادة %46 

يبيــن الجــدول المرفق أدنــاه كمية التدفقــات المالية التــي تم تداولها عبــر منصة التحويالت المســتعجلة 
المباشرة لمنصة «ارتس» من حيت الحجم الكمي والمبلغ المتداول مقارنة ما بسنة 2020 بحيث بلغة قيمة 
التحويــالت المتداولة عبر نظام الدفع اÓلي للمبالغ الكبرى خالل ســنة 2021 مــا يعادل 105 مليار دج (772 
مليون دوالر) من خالل 10230 عملية٬ مسجلة قفزة ونسبة نمو بلغت91% مقارنة بسنة 2020 حيث كانت 

قيمة التعامالت 59 مليار دج (433 مليون دوالر) من خالل 5889
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عمليات الدفع للخزينة المركزية نحو بنك الجزائر :
عرفــت عمليات الدفع لســجل الخزينة المركزية للبنــك الجزائر زيادة معتبرة في حجمها حيث بلغت ســنة 
2021 مبلــغ 127 مليــار دج ما يعادل (9,33 مليار دوالر) وبمعدل 1156 عملية دفع مقارنة بســنة 2020 أين 

سجل مبلغ 113 مليار دج ما يعادل (8,30 مليار دوالر) وبمعدل 1062 عملية تجويل، 

عمليات شراء العملة الصعبة لصالح المتعاملين :
أمــا فيما يخص العمليات بالعملة الصعبــة فقد تم القيام بـ 396 عملية شــراء للعملة الصعبة من مصالح 

بنك الجزائر ولصالح عمالء المصرف بمبلغ اجمالي قدره 536 مليار دج ما يعادل (3,9 مليار دوالر)

عمليات البورصة لسوق ا�سهم والقيم المنقولة :
مع استحداث هذا النوع من العمليات في  شهر جوان من سنة 2021 خطى المصرف خطوات جبارة تتمثل 
في اعتماد مخطط محاســبي يندرج وفق العمليات المتداول في البورصة وكذا ا�جراءات تنظميه والشروط 
الخاصــة لهــذه العمليــات وكل مــا يترتب عنها مــن اتفاقيات لفتح حســاب ا�ســهم وأوامر الشــراء والبيع 
ا�ســهم وســندات المســاهمة بإضافــة الى اســتحداث منصب الوســيط في عمليــات البورصــة والمكلف 
بحســابات التسوية وذلك وفق التعليمات والنصوص التنظيمية لسوق البورصة في الجزائر وإمضاء اتفاقيات 
مع المؤسســات المصدرة لÔوراق المالية وكذا المؤسســات الراغبة لالندماج في سوق البورصة و متابعتها و 

مرافقتها.
بلــغ نســبة التداول فــي البوصة في السداســي الثاني من ســنة 2021 نســبة تــداول قدرة بـ8521 ســهم 

للمتعاملين كبداية والمقدرة بـ 10 مليون دج ما يعادل (73 ألف دوالر). 

3. من جانب التطور التكنولوجي :

•   تم تفعيل نظام انســياب العمليات (Workflow) الخاص بعمليات ا�ستيراد في التجارة الخارجية وتقديم 
الدعــم الالزم للفــروع وا�دارة المركزيــة المعنية من أجل التحكم فيه. ســمح هذا النظــام بأتمتة وبرمجة 
تدفقات المســتندات والمعلومات بين مختلف فرق العمل. وفي نفس الســياق تم إضافة تحسينات عديدة 
فــي هــذا المجال كتبســيط عمليــات التخليــص، والتحديــث التلقائــي لقائمــة المتعاملين من أجل إرســال 

السويفت، وأتمتة ا�شعارات الخاصة باستالم بواليص التحصيل.
•   إنشــاء مركز معلوماتي متطور (DATACENTER) رئيســي جديد وفق المعايــر الدولية حيث يواكب تطور 

البنك ويمكن من استيعاب كل التطبيقات الجديدة وخاصة منها المتعلقة بالرقمنة.
•   تم تطوير خدمة ( 3D Secure ) لتســريع وتســهيل عمليات الشراء عبر االنترنت. بحيث تتم عملية التحقق 
 SMS حيث سيصل الرمز المؤلف من 6 أرقام للمستخدم من خالل رسالة نصية (OTP) عبر تقنية رمز التحقق

وذلك عند إجراء أي عملية دفع إلكترونية بدال من التحقق عبر إسم المستخدم وكلمة السر.
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4. من جانب الموارد البشرية والتدريب :

1.4 تركيبة القوى العاملة :

2.4 تركيبة القوى العاملة حسب السن :

3.4 تركيبة القوى العاملة حسب المؤهالت العلمية :

4.4 تركيبة القوى العاملة حسب ا�قدمية :

5. من جانب ا£جراءات التنظيمية :

بهدف تأســيس منهج عمل واضح المعالــم �داء المصرف ككل، حيث يتم من خالله الســعي نحو تحقيق 
التميــز في تقديــم الخدمات والمنتجــات المصرفية بجودة عاليــة وبفعالية، وهذا وفق¯ �حكام الشــريعة 
ا�ســالمية وتلبية لمتطلبــات المتعاملين وتحفيزهم على اقتناءها، اتســم النشــاط التنظيمي لعام 2021 
بوضــع وتحيين مجموعة من ا�جراءات العملية التنظيمية وإعادة هيكلــة بعض إدارات المصرف بما يتوافق 
مــع القوانين والتشــريعات الســارية المفعــول وتحقيق ا�هداف المســطرة في إطــار تنفيذ ا�ســتراتيجية 

المعتمدة من قبل المصرف مع مرافقة التطورات في مجال الرقمنة.

وبذلك تم اعتماد وتعميم41 نص¯ تنظيمي¯ يتوزع ما بين إجراءات، هياكل تنظيمية وتعليمات مســت جوانب 
متعددة من وظائف المصرف وأبرزه ما يلي:
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البيان

العدد االجمالي للموظفين

النسبة المئوية للموظفات

عدد الموظفين المغادرين

اجمالي ساعات التدريب

2021

639

29,58

26

12 148

2020

571

29,77

21

8 202

2019

565

28,67

30

17 630

2018

460

29,35

42

11 814

2017

325

24,31

20

7 898

من 18 الى 30 عاما

156

%24

من 31 الى 40 عاما

288

%45

من 40 الى 50 عاما

123

%19

من 51 الى 60 عاما

53

%8

اكثر من 60 عاما

19

%3

أقل من سنة 01

88

%14

من 1 الى 5 سنوات

396

%62

من 5 الى 10 سنوات

117

%18

 أكثر من 10سنوات

38

%6

د. مستوى

0

%0

االبتدائي

9

%2

المتوسط

25

%4

البكالوريا

67

%11

الليسانس

334

%56

الدكتوراه

6

%1

تقني سامي

0

%0

الماستر/الماجستير

151

%26
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•   تحيين ا�جراءات التنظيمية لعمليات الصندوق،
•   وضع وتحيين ا�جراءات العملية لتسيير وتنظيم معالجة العمليات المالية والنقدية اÓلية، 

•   وضع وتحيين ا�جراءات التنظيمية لعمليات التمويل،
•   وضع وتحيين ا�جراءات العملية لتأطير وتنظيم سير عمليات التجارة الخارجية، 

•   تحيين ا�جراءات التنظيمية لفتح وتشغيل الحسابات للمتعاملين،
•   تحييــن الشــروط المصرفيــة العامــة المطبقة علــى عمليات متعاملي مصــرف الســالم الجزائر ا�فراد 

والمؤسسات،
•   إعادة التنظيم الهيكلي �دارات المصرف.

6. من جانب نشاط الرقابة :

1.6 الرقابة الشرعية :
عمال بخطة التدقيق الشــرعي المعتمدة من هيئة الفتوى والرقابة الشــرعية لســنة 2021، فقد تم فحص 
ومراجعة كافة ا�نشطة التمويلية لجميع الفروع التجارية للوقوف على أهّم النقائص وتقويمها ومرافقة 
الموّظفين وتحسين أدائهم، وقد اســتعانت الخلية في ذلك بمختلف ا�دوات الرقابية المتاحة لديها والتي 

تعمل على تطويرها ورقمنتها باستمرار.
كمــا تّم التدقيق على بعض أنشــطة ا�دارات المركزية كإدارة الخزينة لمراجعة آلية احتســاب وتوزيع ا�رباح 

على الحسابات االستثمارية واالدخارية؛ وقد ُقّدمت بهذا الصدد توصيات ومقترحات تحسينية.
كما تّم مراجعة صيغ التمويل بالمضاربة بما يتماشــى مع الجدوى االقتصادية والضوابط الشــرعية، وضبط 

آلية تصفيتها بشكل دقيق.
كما تــّم التدقيق أيضا على المنتجات التمويلية الجديدة التي أطلقها المصرف؛ كالبيع بالتقســيط الرقمي؛ 

للتجهيزات وا�ثاث المنزلي.
وقــد حرصــت جميع إدارات المصرف علــى تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن الهيئة الشــرعية، وســعت 

�يجاد الحلول والبدائل الكفيلة بتحقيق االلتزام الشرعي وتقليل ا�خطاء والمخالفات.
وفــي المجــال العلمــي فقد تــّم إدراج «مجّلة الســالم لالقتصــاد ا�ســالمي» - المجّلة العلميــة المحّكمة 
الصادرة عن الدائرة الشرعية للمصرف - ضمن المنصة الجزائرية للمجالت العلمية، وصدر العدد الثاني منها.

2.6 التدقيق :
فــي ظــل التغيــرات التنظيميــة وحرص الســلطات الرقابيــة على إرســاء نظام رقابي شــامل على مســتوى 
المصــارف، تســعى ا�دارة العامة للمصرف باســتمرار على توفير إطار مالئم للرقابــة وتعزيز نظامها الرقابي 
للبلــوغ به إلى أعلى مســتويات التحكم، بما يضمن في ذلك تحقيق االمتثال للقواعد التنظيمية وسياســات 
وتوجهــات مجلــس ا�دارة. وفــي هذا ا�طار تعمل إدارة التدقيق على توســيع نطاق نشــاطها بما يتناســب 

وحجم شبكة المصرف وتنوع خدماته وعملياته.  
•   تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة العمليات ونشــاط مراكز العمل وفق خطة ســنوية معتمدة من 
طرف لجنة التدقيق يتم اعدادها على أســاس درجة المخاطر وبالنظر أيضا إلى التقييم الذاتي الذي تعده 

إثر عمليات التدقيق السابقة على مختلف ا�دارات والعمليات.
•   نفــذت إدارة التدقيــق برنامجها الســنوي 2021 في ظل تردي الوضع الصحي جــراء جائحة كورونا الذي 
ســاهم بشكل كبير في عرقلة حســن تنفيذ البرنامج. تميز نشــاط ا�دارة بالتركيز على مراجعة العمليات 
والوظائــف الهامــة (تســيير الحســابات – الموجودات النقدية - مســك ملفــات فتح الحســابات - التجارة 
الخارجية -الســندات والودائع االســتثمارية - الصالحيات على نظام المعلومــات - عمليات النقد اÓلي - 
حســاب التركات - الوقاية وا�من) والتدقيق على 17 مركز عمل (فروع البليدة - سطاولي - سيدي يحي 
- وهران2 - فرع وهران 1 - سطيف - عين وسارة -  بسكرة - عنابة -  القبة - باتنة - ورقلة - باب الزوار ) 
التــي توجــت كلهــا بتقارير تم رفعها لــªدارة العامــة وملخصا منها للجنــة التدقيق. كما تميز نشــاطها 

بمتابعة توصيات التي جاءت في تقارير محافظي الحسابات. 
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3.6 الرقابة الدائمة :
تكملة للخطة التي وضعتها إدارة الرقابة الدائمة و التي تهدف لتوســيع مجال تدخالتها لمختلف نشاطات 
المصرف و هياكله، ففي ســنة 2021 تم العمل على تكثيف نشــاط الرقابة على الهياكل التشغيلية خاصة 
بالفروع و إدارة  الخزينة و النقدية ، وكذا هياكل الدعم بما يشــمل إدارة الموارد البشــرية ، خلية المحاســبة و 
الرقابــة المالية، و خلية التعبئة و متابعة االلتزامات و تمثل النشــاط الرقابــي الموجه لتلك الهياكل في إعادة 
النظر في مســارات و سيرورة  العمل بها على ضوء ا�جراءات الســارية المفعول في تلك االختصاصات وكذا 
التطــورات النظاميــة و المخاطر المســتحدثة خاصة في ظل تداعيات جائحة كوفيــد19-، و في هذا ا�طار 
أســفرت تدخالت الرقابــة الدائمة عقب المهام اليوميــة و الدورية بوضع صورة واضحة للنشــاطات المنجزة 

بتلك ا�دارات و تبيان بعض أوجه الخلل من أجل تداركها. 

في نفس الســياق، برمجت إدارة الرقابة الدائمة عدة مهام شملت نشاط التمويل بما فيه الجانب العملياتي 
وكذا جانب التسيير ومتابعة ملفات التمويل، كما تم وضع خطة رقابية من أجل تغطية ا�نشطة ذات ذروة 

مخاطر عليا كعمليات التجارة الخارجية،

وعلى ســبيل ا�حصاء، فقد تمكــن فريق إدارة الرقابــة الدائمة من القيام برقابة ما يفــوق 850.000 عملية 
منجزة بمختلف فروع وهياكل المصرف، عالوة على المهام الدورية والمفاجئة المنجزة خالل سنة2021.

كل هــذه التدخــالت ســمحت �دارة الرقابــة الدائمــة بطرح توصيــات بخصــوص إدراج تقييســات على نظام 
المعلومــات و تحييــن ا�جــراءات الداخليــة مــن أجل الحــد و تدارك فجــوات المخاطــر التي تتعرض لنشــاط 
المصرف، و كل هذا يهدف لوضع أداة قيادية تسمح لªدارة العامة من إتخاد مناهج التسيير التي تتماشى و 
خطة العمل المرسومة من طرفها و كذا إرساء و تعزيز الثقافة الرقابية بالمصرف في جميع مراكز العمل. 

4.6 الرقابة على ا£متثال :
تحتل وظيفة الرقابة على ا�متثال على مســتوى مصرف السالم الجزائر مكانة هامة فبا�ضافة إلى كونها 
وظيفة مسؤولة عن االمتثال للقوانين وا�نظمة وا�جراءات، ُينظر إليها أيًضا على أنها جزء ال يتجزأ من هيئات 
الرقابــة الداخليــة للمصــرف من حيث دورهــا في التوجيــه التنظيمي واالمتثــال �خالقيات المهنة وحســن 

السلوك من ناحية والسهر على الوقاية من تبييض ا�موال وتمويل ا�رهاب من ناحية أخرى.

وخالل الثالث سنوات ا�خيرة، سهرت ا�دارة العامة للمصرف على توسيع نطاق وظيفة االمتثال بإنشاء خلية 
الرقابة على االمتثال ودعم مواردها البشــرية بكفاءات شــابة ومؤهلة بما يتوافق مع الخطة االســتراتيجية 
المعتمدة من طرف مجلس ا�دارة مما ســاهم في رفع مستوى اليقظة والحيطة على كافة شبكة فروع 

المصرف وتحقيق ا�هداف التجارية المرجوة بتحكم أكبر في مخاطر عدم االمتثال.
تعــد خليــة الرقابة على ا�متثــال إدارة مركزية تابعة هرمًيا ووظيفًيا الى الســيد المديــر العام منظمة وفق 
دائرتيــن: دائــرة ا�من المالي التي تتكفل با�شــراف على مجــال الوقاية من تبييض ا�مــوال وتمويل ا�رهاب 
ودائــرة ا�متثــال النظامي التي تشــرف على اليقظــة القانونية وا�متثال إلــى القوانين وا�نظمــة والضوابط 

الرقابية وكذا معايير حسن السلوك وأخالقيات المهنة.
خالل ســنة 2021، قامت خلية الرقابة على ا�متثال با�شــراف على نشــاط ا�متثــال النظامي وا�من المالي 

بالمصرف، نذكر منه ما يلي:
-1   معالجــة ا�متثــال النظامــي لـ 494 ملــف KYC/EDD عنــد  الدخول في عالقة عمــل جديدة لعمليات 

التجارة الخارجية في إطار لجنة الدخول في عالقة عمل وامتثال العمليات التجارية بالمصرف،
-2   المصادقة على 06 إجراءات داخلية جديدة و 15 إجراء محين بالمصرف،

-3   ا�شراف على تدريب 140 موظف في مجال مكافحة تبييض ا�موال و تمويل ا�رهاب عن بعد، بإعداد 
نمــوذج تطبيقــي تكويني حول رصــد عمليات غيــر اعتيادية على مســتوى الفــروع وادراجه ضمــن الدورة 

.UNICOM التكوينية الخاصة بمكافحة تبييض ا�موال و تمويل ا�رهاب عند بعد بمساهمة المورد
-4   التكفــل بمعالجــة 54 طلب معلومات و أوامر تجميد الموجهة الى خلية معالجة ا�ســتعالم المالي 

(CTRF) لوزارة المالية
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-5   الرقابة على امتثال 65 ملف KYC/AML للبنوك المراسلة حسب اجراء تسيير ملفات البنوك المراسلة
-6   توجيــه خطابات تحسيســية دورية لموظفــي المصرف فيما يخص ضرورة االمتثــال لقوانين مكافحة 
تبييــض ا�موال وتمويل ا�رهاب من جهة، وضرورة التحلي باليقظــة والحذر في انجاز العمليات المصرفية 

حسب ما تنص عليه القوانين وا�جراءات المصرفية من جهة أخرى.

7. من جانب إدارة المخاطر :
يعلق مصرف الســالم الجزائر أهميــة خاصة على تنفيذ منظمة قوية وفعالة للســيطرة على المخاطر في 
جميــع أعمالــه، كما يعمــل على التــوازن بين التعــرض للمخاطر واســتغالل الفــرص لتحقيق الربحيــة. إدارة 
المخاطــر تدار على أعلى مســتوى، ويتــم تنفيذها وفقا للمعاييــر المعمول بها، وال ســيما القوانين المحلية 

والحدود الداخلية الموضوعة من طرف مجلس إدارة المصرف.
تتكون المهام الرئيســية �دارة المخاطر بمصرف الســالم الجزائر من إدارة مخاطر التمويالت وإدارة المخاطر 

التشغيلية.
1.7  مخاطر التمويالت:

تعتبر سياسة مخاطر التمويالت المرجع ا�ساسي الذي يحدد ا�طار العام والقواعد ا�ساسية �دارة مخاطر 
االئتمــان حيث تقــوم ا�دارة بالتصنيف االئتماني للتعرضات (تصنيف 915 مؤسســة ســنة 2021) وبمراجعة 
ومتابعــة تقييم محفظة التســهيالت وإعداد التقاريــر الالزمة وتزويد االدارة العامة بهــا، كما تقوم بمراقبة 
مخاطــر التركيزات (الخطر الكبير ونفس المســتفيد وتركيــزات الصيغ التمويلية وقطاع النشــاط والطبيعة 
القانونيــة ونوع التمويل الفــروع والمنتوجات الممولة)، كما تقوم ادارة المخاطــر بمراجعة ومراقبة وتحيين 

قوائم مجمعات الشركات الموطنة في دفاتر المصرف.
2.7   المخاطر التشغيلية:

تعتبــر سياســة المخاطر التشــغيلية المرجع ا�ساســي الذي يحدد ا�طــار العام والقواعد ا�ساســية �دارة 
مخاطر التشــغيل حيث تقوم ا�دارة بجمع المعلومات والبيانات وا�حداث من جميع هياكل المصرف وهذا 
من أجل إدارة موحدة للمخاطر التشــغيلية. خالل ســنة 2021، ســجلت إدارة المخاطر على قاعدة االحداث 
للمصرف 548 حادث تشغيلي على مختلف مهن المصرف كٌل حسب درجة تكراره وحسب درجة خطورته، 
ولتبســيط التســيير اليومي الناجع، تقوم إدارة المخاطر بتصنيف االحداث على خريطة المخاطر التشــغيلية 
التي هي أداة تســييريه تسهل التعامل وتعطي نظرة شــاملة عن المخاطر التي يتعرض لها المصرف وهذا 

�عداد استراتيجيات للقضاء أو التخفيف أو نقل أو تسيير هذه المخاطر.
•   تقاريــر خليــة إدارة المخاطــر: تقــوم إدارة المخاطــر بإعــداد تقرير حول المخاطر (ربع ســنوي وســنوي) 

ومصفوفة المخاطر (ربع سنوي وسنوي) وتقرير حول كفاية رأس المال (مؤشر المالءة ومؤشر السيولة).

8. من جانب نظم المعلومات :
اســتفادت نظم المعلومات من إعادة هيكلة، ساهمت في تعزيز التواصل والتنسيق بين إدارة البنية التحتية 
لنظــم المعلومــات وخليــة إدارة وتطوير البرامــج المعلوماتيــة لªرتقاء بجــودة وكفاءة الخدمــات التقنية 

المقدمة، وفيما يلي أهم ما تم إنجازه:

أهم المشاريع المنجزة في البنية التحتية :
حرصــت إدارة البنيــة التحتية لنظــم المعلومات على توفير بنيــة تحتية متينة، مســتقرة وآمنة متوافقة مع 
جميــع ا�نظمــة والبرامج ا�لكترونية للمصرف �نها حجر ا�ســاس، حيــث قامت إدارة البنيــة التحتية لنظم 
المعلومــات بتحويل جميع الخــوادم الفيزيائيــة واالفتراضية من مركــز البيانات القديم إلــى مركز البيانات 
الجديــد الــذي يتوفر على شــبكة محلية ذات تدفــق عال (40 جيغابيــت) وأجهزة حماية عالميــة مثبتة في 
جميــع طبقــات البنية التحتية التي تضمن حمايــة بيانات المصرف من الهجمات الســيبرانية ، وتم تثبيت في 
مركــز البيانات الجديد كذلــك أجهزة افتراضية باســتعمال البرامج Vmware لتمكين المصرف من ســد كل 
االحتياجات التقنية المبرمجة أو حتى التي ال يمكن التنبؤ بها بطريقة ديناميكية. فيمكن توســيع، تعديل أو 

تحسين الخوادم االفتراضية عند الطلب وبطريقة مرنة.
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كمــا قام فريق نظم المعلومات بتحويل خوادم النظام البنكي مــن مركز البيانات االحتياطي بالبليدة إلى 
مركــز البيانات الرئيســي بدالي إبراهيم وتحديث نظامه التشــغيلي لتحســين أدائه وتفــادي أخطار الثغرات 

ا�منية مع إعادة تثبيت شاملة للبيئة االحتياطية والتجريبية.
وفي مجال أمن نظم المعلومات ســخرت إدارة البنية التحتية لنظم المعلومات الوســائل المادية، البشرية 
والتنظيميــة الالزمة للحفاظ على أمــن المعلومات وذلك بالتكفــل بالتوصيات الداخليــة والخارجية لحماية 
المصــرف ضــد الجرائم االلكترونيــة حيث وفي هذا الصــدد قمنا بتثبيت جهــاز ذو مرجعيــة عالمية لحماية 

التطبيقات الويب.

أهم المشاريع المنجزة في تطوير البرامج :
تم تطوير بطاقات السحب للشركات بما يسمح للمسيرين بإصدار عديد البطاقات لموظفيهم مع إمكانية 
   BIN مراقبــة ا�رصدة حســب الطلب، وتعديل بطاقات الســحب الدولية بما يتماشــى مع التغير فــي أرقام

لشركة VISA وكذا إضافة خاصية تجديد البطاقات المنتهية الصالحية.
وتبعا لقرار الســلطات الوطنية بضرورة توافقية البطاقات البنكية المحليــة وبطاقات بريد الجزائر أكبر موفر 
لهــذه الخدمة، فقد تــم القيام بالتعديــالت الالزمة على ا�نظمة وكذا مســايرة التجارب مــع البنوك وبريد 

الجزائر وهي حاليا في البيئة االنتاجية.

أمــا فيما يخص عمليات التحويالت الكبرى (ARTS: Algeria Real Time Settlement) فقد تم اتمام جميع 
التطويرات وتحضير خوادم البيئة الجديدة وهي حاليا في المراحل ا�خيرة للتجريب.

وفي مجال التجارة الخارجية فقد قمنا بمراجعة شــاملة لنظام التحويالت الحرة، من أجل تحكم جيد في 
التسبيقات وإدارة المؤونة، وتسيير أفضل لعملية التصفية مع بنك الجزائر.

مــن جهة أخرى، فقد قمنا بإنشــاء مســتودع بيانات الســتخدامه في اســتخراج التقارير الالزمــة لمحافظي 
الحســابات وتســهيل عمليات تحليل الحســابات الداخلية وهو في تحسين مســتمر، أما فيما يخص التقارير 
النظامية فقد وضعنــا منصة من اجل أتمته هذه العملية وكمرحلة أولى أنهينا أهم التصريحات المطلوبة 

من طرف بنك الجزائر.

إضافة الى ما سبق فقد تم انجاز ما يلي:
•   تعريب مستندات وعقود المصرف،

،ACM و  SAVITEM إضافة شراكاء جدد في بيئة التمويل الرقمي   •
•   إتمام مشروع اصدار عقود التمويل،

•   إتمام استعمال Post Closing لتسهيل عملية غلق السنة المحاسبة،
•   تحسين استخراج سجل عمليات المستخدم،

•   تحسين برنامج توزيع ا�رباح حسب توصيات محافظ الحسابات.

الخدمات المقدمة لدعم الزمالء في المصرف :
تم تطوير بطاقات السحب للشركات بما يسمح للمسيرين بإصدار عديد البطاقات لموظفيهم مع إمكانية 
دأبت إدارة نظم المعلومات على تسخير كافة ما تملكه من إمكانيات تقنية وبشرية لتقديم أفضل خدمة 
تقنيــة للزمــالء بالمصرف. كما تســعى باســتمرار لمواكبة عجلة التطــور التقني بما يحقق التطور المســتمر 
واالحترافيــة العمليــة للخدمات المقدمة حتى ترقى بمصرف الســالم الجزائر أن يكــون في مقدمة البنوك 

الموجودة في الساحة الجزائرية.
وفــي هذا الصدد قــام فريق البنية التحتية لنظــم المعلومات بتحديث المعدات وأنظمة تشــغيل الويندوز 
على مســتوى المقرات والفروع كما وفرت إدارة نظم المعلومات واجهــة الكترونية تحتوي على مجموعة 
من الخدمات التي تســمح للزمالء بتســجيل طلباتهم وانشغاالتهم حيث ســجلنا في العام الفارط: 8286 

تذكرة، تم التكفل بـ 99 بالمائة منها.

تقرير النشاط لسنة 2021



تقرير النشاط لسنة 2021

تنمية وتطوير المهارات :
من أجل البقاء في الطليعة، دعمت إدارة البنية التحتية لنظم المعلومات طاقمها بأربعة تقنيين محترفين 
ذوي كفــاءات تقنيــة عاليــة فضال عــن طموحهم المســتمر نحــو تطوير وتحســين البنية التحتيــة لتقديم 
ا�ضافــة المرجــوة في عدة ميادين نذكر منها أمن الشــبكات، أنظمة التشــغيل وأنظمة حفظ واســترجاع 
البيانات. وتم تدعيم خلية البرامج المعلوماتية بثالثة مهندسين وإعادة توجيه بعض الموظفين المتمرسين 

لرفع مستوى الدعم التقني للبرامج،
كما شــارك فريــق إدارة نظم المعلومــات في عــدة دورات تدريبية من أجــل تطوير مهاراتهــم والرفع من 
كفاءتهم. كما حرصنا على تشجيع العمل الجماعي لªلمام بجميع الخبرات واالهتمام بالتبادل المعرفي،

9. من جانب إدارة أمن نظم المعلومات :

الجانب التنظيمي :
في إطار االمتثال لمعايير تجمع النقد االلي الجزائري وا�متثال السنوي لنظام السويفت تم تنفيذ تدقيقين 
أحدهمــا داخلي والثاني خارجــي (اجباري) حيث تم من خاللهما التعرف على نقاط قوة ونقاط ضعف نظم 
المعلومات الخاصتين بالنقدية و السويفت، حيث افضت النتائج الى قوة البنية التحتية لنظام السويفت مع 
تســجيل بعــض النقائص الخاصة بالتوثيق و مراجعة السياســات مــع ضرورة اقتناء بعــض المعدات الخاصة 

بإدارة أمن نظم المعلومات.

متابعة مخططات استمرارية العمل :
ضمــان اســتمرارية العمل بالتأكد مــن وضع وتتبع خطط التعامــل مع المخاطر والحــوادث خاصة في ظل 
جائحــة كورونــا، فقد تــم وضع منصــة امنة للعمــل عن بعــد بطريقة امنة مــع ضمان تقديم تســجيالت 
لمختلف التدخالت أو العمل عن بعد، كما تم أيضا تقديم منصة امنة لمشاركة الملفات (سحابة الكترونية 

داخلية للمصرف).

التدقيق، المراقبة واليقظة التكنولوجية :
القيام بعملية مراقبة دائمة (للكشف و للوقاية) لضمان أمن نظم المعلومات عن طريق الرصد،  التبليغ من 
طرف مســتعملي النظام و المراقبة المستمرة مع توثيق االستخدامات التي تكشف استخدامات الشبكات 

و الجهاز وبرمجياته والنفاذ اليه.

التحسيس �من نظم المعلومات :
كمرحلة أولى تم القيام بدورة تحسيسية عن بعد لجميع مستخدمي نظام السويفت، وهو برنامج سنوي 

اجباري للتوعية من المخاطر المتعلقة بأمن نظم المعلومات.

10. من جانب النقد ا´لي والرقمنة :

مازال الطموح والســعي نحو المزيــد من االنجازات هي محرك العمل في مصرف الســالم الجزائر، تلك الروح 
وذلــك  الحمــاس ركيــزة نجــاح المصــرف ودعــم مكانتــه المرموقة فــي الجزائر بفضــل جهــود موظفينا 
وكفاءتهم العالية، بجانب استراتيجيتنا القائمة على اعتماد أحدث حلول التكنولوجيا واالبتكارات وتطويرها 

لتلبية تطلعات عمالئنا.

ويســرني أن ألتقي بكم من خالل هذا التقرير الســنوي �لقاء الضوء على انجــازات المصرف للعام المنصرم 
حــول النقــد االلــي ورقمنــة العمليات الماليــة، التي تعــزز تجربة العمــالء وترتقي بهــا إلى آفــاق جديدة من 
الخدمات الرقمية، مثل الخدمات المصرفيــة عبر ا�نترنت والخدمات المصرفية عبر البطاقة والهاتف النقال 
وأجهزة السحب اÓلي ونقاط البيع والمبادرات لتحويل العمليات اليدوية الحالية للعمل آليا باستخدام أدوات 

أتمتة العمليات والمعالجة المباشرة.

ورغم أن المشــاريع المبرمجة في 2021 عرفت اضطرابا بســبب جائحة كوفيد، والتي أثرت بشــكل مباشــر 
علــى ســيرورة العمل، اســتطعنا بفضــل ا¶ أن نمضــي قدم¯ في رحلــة التحــول الرقمي، مــع العديد من 

ا�نجازات أهمها:
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1.   إصدار البطاقة المحلية الشركات.
2.   وإصدار البطاقات البنكية الال تالمسيه فيزا. 

3.   وتطوير عمليات الدفع بالبطاقة المحلية عبر االنترنت باالندماج مع منصة بريد الجزائر،
4.   وانشاء فضاء الخدمات الحرة في فرعي بجاية ودالي براهيم،

5.   وتحسين خدمات الدفع عبر أجهزة الدفع االلكتروني،
6.   وتوسيع نطاق شبكة أجهزة الصراف االلي بثمان أجهزة جديدة،

7.   وتوسيع نطاق شبكة أجهزة الدفع ا�لكتروني.

با�ضافة لما ســبق وحرصا من المصرف على تطوير القنوات ا�لكترونية وتعزيز خدمات الدفع، قمنا بإنشــاء 
 (WIMPAY) منصة للدفع االلكتروني والتحويل السريع عبر الهاتف النقال، بتطوير تطبيق المحفظة الذكية
للدفع في المتاجر بتكنولوجيا QR كود، وتســاعد عمالء المصرف على التسوق بثقة وأمان، وننتظر موافقة 

بنك الجزائر على هذا المنتج الجديد في الجزائر.

ومع اتســاع شبكة المصرف بلغ عدد حسابات السالم مباشــر لالطالع واجراء العمليات عن بعد هذه السنة 
7860، مقارنة ب 6297 العام الماضي أي بزيادة تقدر بـ %20.

وتماشيا مع تعليمات السلطات تم تطوير عمليات الدفع بالبطاقة المحلية عبر االنترنت باالندماج مع منصة 
بريــد الجزائر، وقد أثمر ذلك عن ارتفاع عدد عمليات الدفع عبر ا�نترنت، وتعميم اســتعمال البطاقة المحلية 
حيــث بلغ عدد البطاقات المحلية 21.171 هذه الســنة، مقارنة ب 14.730 العــام الماضي أي بزيادة تقدر بـ 

.%44

وتــم تطوير خاصية الدفع الالتالمســي في البطاقــة الدولية فيزا، وتواصل تعميــم البطاقة حيث بلغ عدد 
البطاقات الدولية 2.868 هذه السنة، مقارنة ب 1.677 سنة 2020 أي بزيادة تقدر بـ %42.

كما قمنا بتوسيع نطاق شبكة أجهزة الصراف االلي بثمان أجهزة جديدة ليبلغ عددها 28 هذه السنة، ونشر 
72 جهازا جديدا للدفع ا�لكتروني ليبلغ 137 جهازا هذه السنة.

وفي الوقت نفســه، يمتد التحول الرقمي ليشمل تطوير العنصر البشري من خالل تطوير قدرات الموظفين 
والــذي يعــد أحد الركائز ا�ساســية �عمالنــا، حيث قمنا بعــدة دورات تدريبيــة للموظفين في مجــال البنك 

الرقمي.
وفي 2022 يسعى المصرف لمواصلة تطوير الخدمات االلكترونية :

•   بتعميم اســتخدام الدفع االلكتروني و التحويل الســريع عبر الهاتف النقال، بتطبيق المحفظة الذكية 
(WIMPAY) مع البنوك ا�خرى و بريد الجزائر،

•   وفتح الحسابات عن بعد،
•   وتثبيت 4 صرافات االلية،

•   وتثبيت 200 جهاز للدفع االلكتروني،
•   وإضافة خدمات جديدة في السالم مباشر،

•   وتأمين البطاقات من عمليات االحتيال،
•   وتحديث ا�جراءات وتبسيطها،

•   وتطوير خدمات جديدة على ماكينة الصراف اÓلي،
•   وانشاء بطاقة الدفع بالتقسيط، 

•   وانشاء البطاقة االئتمانية،
•   وتطوير خدمة الالتالمسية في البطاقة المحلية،

•   وتطوير استخدام البطاقة المحلية وتفعيل التأكد من رصيد البطاقة بصفة انية،
•   وتطوير استخدام البطاقة الدولية وتفعيل التأكد من رصيد البطاقة بصفة انية،

•   وتطويــر معالجــة النزاعــات المتعلقــة بعمليــات البطاقة المحليــة وذلك بأخــذ بعين االعتبــار المعايير 
الجديدة لبنك الجزائر

•   وتطوير منتج بطاقة فيزا للشركات.

تقرير النشاط لسنة 2021
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ورغم أن بعض المشاريع مرهونة بتقدم أعمال الشركاء الناشطين في مجال النقد االلي والرقمنة، وشركة 
االتصاالت، والســلطات أهمها بنــك الجزائر وتجمع النقد االلي، والبنوك العمومية، إال أننا سنســعى جاهدين 

لتحقيقها.

11. من جانب الموارد البشرية :

تم خالل سنة 2021 توظيف 76 عنصرا جديدا لتغطية إحتياجات ا�دارات ، الخاليا والفروع القائمة والجديدة 
ليصل العدد ا�جمالي للموظفين 640 موظفا بتاريخ : 2021/12/31، كما شــهد نشاط السنة إفتتاح فرعين 
جديدين إســتفاد موظفوه من برامج تدريــب داخلية موحدة ومتكاملة بين النظري والتطبيقي شــمل كل 
المهــارات المصرفيــة الضرورية، كما يــزال موظفو فرع واحد ( بــرج بوعريريج) تحت التدريــب التطبيقي بفرع 

سطيف.

وبغــرض مواصلة مســايرة ا�وضــاع الصحية المتعلقة بانتشــار الوباء كوفيــد 19، تم مواصلــة العمل بتدوير 
الموظفين على المناصب الحساســة بالمصرف مع ضمان الحد ا�دنــى للخدمة ووضع ما يقارب 50 بالمائة 
من مجموع الموظفين في عطل إســتثنائية مع ضمان ســيرورة العمل الواجبة في مثل هذه الحاالت ، مع 

تجسيد قاعدة التباعد جسدي بين الموظفين وإحترام إجراءات الوقاية والصحة في أماكن العمل.        
كما تم العمل بآلية التشــجيع الجماعي للعمل من خالل إعتماد مكافأة المردودية الفصلية التي تمنح كل 
فصل على أساس النتائج المالية والعملية للوحدات التشغيلية ضمن سياسة ا�دارة با�هداف، مع إنشاء منح 
و مكافئــات جديــدة محفزة للموظفين متمثلة في مكافأة اســتقطاب الودائع ومكافــأة تحصيل الديون 

المتعثرة ومنحة إستقطاب المتعاملين.

التكفل الصحي بالموظفين :
بخصوص المرافقة اثناء ا�زمة الصحية - كوفيد 19 :

حرصــت إدارة الموارد البشــرية منذ بداية االزمة الصحيــة على مرافقة الموظفيــن و التكفل بهم من خالل 
إرســاء آلية عمل تيســر عليهم عناء التنقل �جــراء الفحوصات الالزمة في أقصر وقــت وأقل جهد، حيث تم 
ابرام اتفاقية مع مركز طب العمل لعيادة خاصة ( ا�زهر)  وأوكلت لطاقمه الطبي المختص مهام المتابعة 

والتكفل بالحاالت التي تعرضت للوباء.
كمــا قامــت إدارة المــوارد البشــرية بتنظيم حملــة تلقيح ضــد الفيروس كوفيــد 19 بالمصــرف وذلك على 
مرحلتين (الجرعة ا�ولى و الثانية ) لفائدة موظفي ا�دارات ،خاليا المركزية  وفروع الوســط مع توجيه باقي 

الفروع للتقرب من المصالح الصحية من اجل تلقي التلقيح ضد الفيروس كوفيد 19.

مرافقة الموظفين بخصوص عملية طب العمل السنوية :
سهرت إدارة الموارد البشرية طبقا للقوانين والتشريعات المعمول بها على القيام بحملة طب العمل والتي 
مســت جميــع موظفي المصــرف بتوفير ظروف مناســبة من خالل جلــب الطاقم الطبي إلــى مراكز عمل 
الموظفين �خذ عينات الدم وكذا �جراء المعاينة الطبية من طرف الطبيب المختص بطب العمل المتعاقد 
معــه المصــرف، كما قامــت ا�دارة بمتابعــة و توجيه باقــي الفروع للتأكد من شــمول العمليــة على كافة 

موظفي المصرف.

12. من جانب المسؤولية االجتماعية :

واصلــت خليــة المســؤولية ا�جتماعيــة للمؤسســة فــي تنفيــذ وتطويــر مجــاالت المســؤولية ا�جتماعية 
للمؤسســة خالل سنة 2021، تميزت أساسا في تدعيم ا�طار المعيشي للموظف، وا�لتزام بالمشاركة في 

ا�نشطة وبرامج الخدمة المجتمعية.
 تعمل الخلية على تقديم صورة مميزة لنشــاط المســؤولية ا�جتماعية للمؤسسة، على المستوى الداخلي 
من خالل الســهر على تنفيذ برنامج الخدمات الصحية الممنوحة للموظفين تهدف لضمان بيئة عمل متزنة 

ومستقرة، وعلى المستوى الخارجي من خالل خدمة المجتمع.
وفــي إطار تدعيم روح االنتماء للمصرف والتواصل مع الموظفين وتحســين الخدمات المقدمة، قامت خلية 

المسؤولية االجتماعية للمصرف بتنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية في شتى مجاالتها، تضمنت:
28
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خدمات التغطية الصحية :
تأتي مبادرات دعم الخدمات الصحية ضمن أولويات ا�نشطة االجتماعية للمصرف، حيث قام المصرف على 
المستوى الداخلي، بضمان تغطية صحية شاملة، ومكملة لنظام التغطية الصحية الحكومية، مع الشريك 

الصحي غراس سافوي بحث تمت خالل سنة 2021:
•   صــرف تعويضــات طبيــة من صندوق الخدمــات الصحية مبلــغ 23.385.557 دج مــن 39.323.775 دج 

القيمة الفعلية لالستهالك الصحي لجميع الموظفين المعنيين.
•   بلغ االستهالك نسبة 99% من مبلغ الميزانية التقديرية لسنة 2021 المحددة بمبلغ 24.020.679 دج. 

•   اعلى نسبة استفادة.
•   مــن الخدمــات الصحية المقررة في برنامج التغطية الصحية كانــت التحليالت الطبية والتي بلغت %16، 

تليها ا�دوية والتي بلغت %13.
•   عــدد الموظفين وذوي الحقوق المســتفيدين مــن التغطية الصحية لســنة 2021 وحدها بلغ ما يفوق 
1100 مستفيد، أي بتعويض 2750 ملف طبي، تمت متابعتهم من طرف المكلفين على مستوى الخلية، 
من صب للتعويضات إلى حســاب المستفيدين، وتبليغهم والرد على استفساراتهم، ومتابعة المتأخرات، 

وغيرها من متطلبات التغطية الجيدة والتكفل الالئق بالموظف.

مبادرات خدمة المجتمع :
يحــرص المصــرف علــى دعم مختلــف الجمعيــات الخيرية والمؤسســات التطوعيــة لتمكينهــا من خدمة 
المجتمع، وفي هذا إطار ســاهم المصرف في تقديم الدعم لجمعيــات وطنية ذات أثر كبير في المجتمع، 
وهي جمعية العلماء المســلمين، االتحــاد الوطني للمعوقيــن الجزائريين، جمعية حورية للمــرأة الجزائرية، 

وجمعية كافل اليتيم الوطنية.
ومن خالل الدعم المادي للنشــاط االجتماعي والخيري، فإن مجال مساهمة مصرفنا شمل كذلك المدارس 

القرآنية والتي بلغت 16 مدرسة، والملتقيات العلمية.

مبادرة دعم الملتقيات العلمية والمؤتمرات االقتصادية :
ســاهم مصرف الســالم فــي رعاية عــدة فعاليــات بصفة دورية ومســتمرة، منهــا الملتقــى الوطني حول 
الصيرفــة ا�ســالمية ودورهــا فــي دعم قطــاع ا�نتاج، التســويق والتصديــر، ومؤتمر تيبــازة الدولــي للمالية 

ا�سالمية تحت عنوان «نحو إطار تشريعي، قانوني، وشرعي للصكوك في الجزائر».

من جانب الجوائز واالعترافات الدولية :
يفخر مصرف الســالم الجزائر بالجوائز والتقديرات العالمية التي حصــل عليها تقديرا لجهوده المبذولة في 
الســوق المصرفي ولتعزيز مكانتــه المتميزة ولتحفز المصرف للتقدم بخدماتــه والمضي قدما في تحقيق 
المزيــد من النجاحات وفي تقديم العديــد من الخدمات والمنتجات المصرفية التــي تلبي تطلعات العمالء 

وتدعم نهضة االقتصاد الوطني.
•   صنف مصرف الســالم الجزائر كأفضل بنك إســالمي في الجزائر حســب مجلة - World Finance وورلد 

فاينانس لعام 2020 

 International Banker وفاز مصرف السالم الجزائر بجائزة أفضل بنك إسالمي في الجزائر حسب مجلة   •
إنترناشيونال بانكر لعام 2021.

وتســــتند مجلة «انترناشــونال بانكر» في تقييمها للمؤسســـــات المـــالــــية ا�ســالمية إلى آراء مصرفيين 
ومحللين وخبراء ماليين متخصصين ومحررين وصحفيين من جميع أنحاء العالم.

•   واظهــرت الدراســة الســنوية حول التمويل ا�ســالمي التي تجريهــا المجلة العالميــة «The Banker» أن 
ا�صول العالمية المتوافقة مع الشريعة ا�سالمية هي االكثر نموا عالميا. وكان قد احتل مصرف السالم 
الجزائر المرتبة الثانية عالميا في معدل نمو ا�صول المتوافقة تماما الشريعة ا�سالمية التي تزيد عن 500 

مليون دوالر لسنة 2018 بعد «Bankasi Katalim Ziraat» التركي. 
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أعدت البيانات المالية بآالف الدينار الجزائري
حسب متطلبات ا�فصاح الصادرة عن بنك الجزائر

(1دوالر =138,8191 دج بتاريخ 2021/12/31)

البيانــات الماليــة
2021
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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 سلفيات وحقوق على الهيئات المالية

5 سلفيات وحقوق على 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 

2021ا£يضاح

3.2

4.2

5.2

6.2

7.2

8.2

9.2

10.2

11.2

237 804 350

632 808

153 615 910

47 727

52 851

42 342

474 476

12 000

1 420 913

5 320 892

267 996

75 916 435

162 625 776

259 466

101 771 998

202 282

92 713

19 932

533 823

12 000

1 069 994

4 787 914

274 850

53 600 804

2020

الميزانية بآالف الدينار الجزائري

البيانات المالية 2021

تعتبر ا�يضاحات المرفقة جزءا من هذه البيانات المالية
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الميزانية بآالف الدينار الجزائري

الخصوم

1 البنك المركزي

2 ديون تجاه الهيئات المالية 

3 ديون تجاه الزبائن

4 ديون 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 لªستثمارات 

12 ديون تابعة 

13 رأس المال 

14 عالوات مرتبطة برأس المال 

15 احتياطيات 

16 فارق التقييم 

17 فارق إعادة التقييم 

18 ترحيل من جديد (+/-) 

19 نتيجة السنة المالية (+/-) 

مجموع الخصوم

19مكرر  تسبيق على ا�رباح

11 أموال لتغطية المخاطر المصرفية العامة 

2021ا£يضاح

13.2

12.2

14.2

15.2

16.2

17.2

18.2

19.2

20.2

21.2

237 804 350

47 661 066

150 762 167

45 943

412 369

5 120 053

4 107 894

444 888

1 986 519

20 000 000

3 874 230

3 389 221

162 625 776

22 759 613

110 488 355

69 462

191 328

5 645 762

2 733 972

317 626

1 519 418

15 000 000

1 331 052

3 069 188

-500 000

2020

البيانات المالية 2021

تعتبر ا�يضاحات المرفقة جزءا من هذه البيانات المالية
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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 

2021ا£يضاح

1.3

2.3

3.3

4.3

61 719 613

9 747 505

7 844 027

347 281 990

34 347 668

8 234 980

4 210 330

215 385 642

2020

البيانات المالية 2021

تعتبر ا�يضاحات المرفقة جزءا من هذه البيانات المالية
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حساب النتائج بآالف الدينار الجزائري

21  الناتج الصافي للسنة المالية 

1  + فوائد و نواتج مماثلة

2  فوائد وأعباء مماثلة

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 ل¿ستغالل 

13 - مخصصات المؤونات، و خسائر القيمة 
         و المستحقات غير القابلة لªسترداد 

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 لªهتالكات و خسائر القيمة
         على ا�صول الثابتة المادية و غير المادية 

2021ا£يضاح

2.4

1.4

1.4

2.4

1.4

5.4

4.4

9.4

3.4

7.4

8.4

3 389 221

50 475

1 388 776

9 601 923

1 717 260

44 200

9 267 164

433 180

1 192 288

2 911 839

1 670 717

329 389

795

- 103

5 922 145

4 580 817

4 581 509

3 069 188

99 652

1 463 478

7 668 998

1 358 344

26 629

7 701 109

395 015

1 084 949

2 372 872

1 122 593

339 722

3 781

5

4 933 222

4 150 351

4 154 137

2020

10.4
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جدول التدفقات النقدية بآالف الدينار الجزائري

1 ناتج قبل الضريبة

2  +/-مخصصات صافية لªهتالكات 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 ا�نشطة العملياتية   

15  إجمالي التدفقات الصافية ل©موال الناجمة 
          عن النشاط العملياتي   

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

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

       و التصحيحات ا�خرى 

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 

20  +/-التدفقات المالية المتأتية أو الموجهة 
          للمساهمين 

13  -الضرائب المدفوعة 

2021ا£يضاح

4 581 509

433 180

1 341 329

7 484 791

9 259 300

-371 229

-10 644 022

17 369 600

-991 008

5 363 341

19 204 150

-206 690

3 260 644

-206 690

4 154 137

395 015

782 872

-2 883 776

-1 705 889

255 579

20 150 739

3 505 600

-1 750 381

22 161 537

24 609 785

-581 330

1 813 797

-581 330

2020

1.5

2.5
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جدول التدفقات النقدية بآالف الدينار الجزائري

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

22  إجمالي التدفقات الصافية ل©موال المرتبطة 
         بعمليات التمويل

23  تأثير التغير في سعر الصرف على أموال 
          الخزينة و معادالتها

24  ارتفاع/(انخفاض) صافي أموال الخزينة 
         و معادالتها

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 (أصل وخصم) واقتراضات / قروض
          عند ا�طالع لدى المؤسسات المالية 

28  أموال الخزينة و معادالتها عند ا£قفال 

27  حسابات (أصل وخصم) وقروض / اقتراضات
          عند االطالع لدى المؤسسات المالية 

أموال الخزينة و معادالتها

التدفقات الصافية لÔموال الناجمة عن
النشاط العملياتي 

التدفقات الصافية لÔموال المرتبطة 
بأنشطة االستثمار

التدفقات الصافية لÔموال المرتبطة 
بعمليات التمويل 

تأثير التغير في سعر الصرف على أموال 
الخزينة و معادالتها 

22 339 149

19 204 150

81 045

3 260 644

-206 690

81 045

53 531 342

53 600 804

-69 462

75 870 491

75 916 434

-45 943

22 339 149

3 260 644

26 063 878

24 609 785

221 626

1 813 797

-581 330

221 626

27 467 464

27 584 242

-116 778

53 531 342

53 600 804

-69 462

26 063 878

1 813 797

3.5
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جدول تغير ا�موال الخاصة بآالف الدينار الجزائري

الرصيد في31 ديسمبر 2019

تغير فوارق إعادة تقييم ا�صول 
الثابتة

تغير القيمة العادلة لÔصول 
المالية المتاحة للبيع

تغير فوارق التحويل

الحصص المدفوعة

عمليات الرسملة

أثر تغيرات الطرق المحاسبة

أثر تصحيحات ا�خطاء الهامة

 صافي نتيجة السنة المالية 
2020

تغير فوارق إعادة تقييم 
ا�صول الثابتة 

تغير القيمة العادلة لÔصول 
المالية المتاحة للبيع

تغير فوارق التحويل

الحصص المدفوعة

عمليات الرسملة

صافي نتيجة السنة المالية
2021

عالوة ا£يضاح
ا£صدار

فارق إعادة
التقييم

رأس مال 
الشركة

فارق
التقييم

االحتياطات 
و النتائج

15 000 000

أثر تغيرات الطرق المحاسبية

أثر تصحيحات ا�خطاء الهامة

---

15 000 000 الرصيد في31 ديسمبر 2020

الرصيد المصحح في
31 ديسمبر 2020

6 000 000 20الرصيد في31 ديسمبر 2021

4 012 201

15 000 0004 012 201

3 069 188

-3 181 149

5 000 000

3 389 221

-26 011

3 900 240

15 000 0003 900 240

7 263 450

الرصيد المصحح في
31 ديسمبر 2019

البيانات المالية 2021

تعتبر ا�يضاحات المرفقة جزءا من هذه البيانات المالية
3845



إيضاحـات حـول
البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2021

46



التعريف بالمصرف :

تم ا�عالن عن إنشـــاء مصرف الســـالم الجزائر بتاريخ 08 جوان 2006 وهو مصرف تجاري تأســـس بموجب 
القانون الجزائري، برأس مال اجتماعي قدره 7,2 مليار دينار جزائري، تم رفعه ســـنة 2009 إلى 10 مليار دينار 
جزائري. كما تم خالل ســـنة 2020 رفع الجزء ا�ول من رأســـمال المصرف إلى 15 مليار دينار جزائري وخالل 
ســـنة 2021 تم رفع الجزء الثاني من رأســـمال المصرف إلى 20 مليار دينار جزائري امتثاال لنظام بنك الجزائر 
رقـــم 18-03 المؤرخ فـــي 04 نوفمبر 2018 المتعلق بالحد ا�دنى لرأســـمال البنوك والمؤسســـات المالية 

العاملة في الجزائر.

انطلق نشـــاط المصرف فـــي تاريخ 20 أكتوبر 2008، تتكون شـــبكته حاليا من 20 فرعـــا موزعا على التراب 
الوطني.

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 والمؤسسات 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 لÔدوات المالية 
من طرف البنوك و المؤسسات المالية.

اسـتنادا إلى النظام رقم 09-05 المشـار إليه أعاله، تتضمن البيانات المالية: الميزانية، خارج الميزانية ، حسـاب 
النتائـج، جـدول التدفقـات النقديـة، جـدول تغيـر ا�مـوال الخاصـة، وا�يضاحـات التـي تعتبـر جـزءا ال يتجزأ من 

البيانات المالية.

2.1 طرق التقييم العامة :

بصفـة عامـة، يتـم تقييـم و تسـجيل أصـول المصـرف بالقيمـة التاريخيـة طبقـا لÔسـس العامـة للنظـام 
المحاسـبي المالـي مـن جهـة، و وفقـا للتقديرات التـي يقوم بهـا المصرف للطريقـة ذات ا�ثر مـن بين طرق 

التقييم المتاحة.

تطبيقـا للنظام السـاري، والذي ينبغي بموجبه إمسـاك الدفاتر المحاسـبية للمصرف بالدينـار الجزائري، تقيد 
العمليـات بالعملـة ا�جنبية في حسـابات مختلفـة ، مفتوحة بكل العمالت، حيث تحـول ا�رصدة إلى الدينار 
الجزائـري عنـد كل إقفـال محاسـبي، على أسـاس سـعر الصرف المتوسـط لـكل عملة الصادر مـن طرف بنك 

الجزائر عند تاريخ ا�قفال.

تتـم عمليـة إعـادة تقييـم وضعيـات الصرف يوميـا، و يقيد الفرق في حسـاب النتائج حسـب أحـكام النظام 
رقم 94-18 المؤرخ في 1994/12/25، المتضمن تسجيل و تقييد العمليات بالعملة ا�جنبية.

3.1 طرق التقييم الخاصة :

1.3.1 السلفيات والحقوق على الزبائن :
تخضـع السـلفيات والحقـوق علـى الزبائن الختبـارات دورية لنقص القيمة، حسـب المبـادئ المنصوص عليها 
فـي النظـام المحاسـبي المالي والنظام رقـم 03-14 المتعلق بتصنيف المسـتحقات وااللتزامات بالتوقيع 

للبنوك والمؤسسات المالية وتكوين المؤونات عليها.

إيضاحات حول البيانات المالية 2021

47



وعلى ضوء ما سبق، يتم تقييد الحقوق على الزبائن بالتكلفة التاريخية عند ا�دراج ويعاد تقييمها عند كل 
إقفال با�خذ في الحسبان مخصص نقص القيمة الذي يتم تحديده وفقا للنسب التالية:

•     المسـتحقات المصنفـة فـي فئـة المسـتحقات ذات المخاطـر الممكنـة: هـي المسـتحقات التـي تأخـر 
سدادها لمدة تفوق 90 يوما وال تتجاوز 180يوما وتخضع لتكوين مخصص بنسبة %20.

•     المسـتحقات المصنفـة فـي فئـة المسـتحقات ذات المخاطـر العاليـة: وهـي المسـتحقات التـي تأخـر 
سدادها لمدة تفوق 180 يوما وال تتجاوز 360 يوما وتخضع لتكوين مخصص بنسبة %50.

•     المسـتحقات المصنفـة فـي فئـة المسـتحقات المتعثـرة: وهي المسـتحقات التي تأخر سـدادها لمدة 
تفوق 360 يوما وتخضع لتكوين مخصص بنسبة %100.

يتم تحديد المخصص باحتساب الضمانات النقدية و الضمانات العقارية بنسبة 50% من قيمتها.

بعد إنقضاء فترة خمس (5) سـنوات عن التصنيف ا�ولي فإنه يتم تحديد المخصص المتعلق بالمسـتحقات 
المصنفة دون إدراج قيمة الضمانات العقارية.

فـي حالـة إعـادة جدولة مسـتحقات مصنفة فإنه يتم ا�بقاء عليها مدرجة في نفـس فئة التصنيف لفترة ال 
تقل عن 12 شهرا. 

2.3.1 ا�صول الثابتة :

كل  احتسـاب  (مـع  التاريخيـة  بالقيمـة  المصـرف  حسـابات  فـي  إدراجهـا  عنـد  الثابتـة  ا�صـول  تقييـم  يتـم 
المصاريـف)، كمـا يقيـد اسـتغالل ا�متيـازات ا�قتصاديـة لـذات ا�صـول عنـد كل إقفـال با�هتـالك المطبـق 

(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 التمويـل وفقـا لمبـدأ التنضيـض الحكمـي وعنـد تواريـخ اسـتحقاقها كمـا يتـم حسـاب 

المداخيل الغير محصلة وقيدها في حساب خاص وال 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 الطرق المحاسبية المتبعة لسنة 2021 متماثلة مع الطرق التي تم استخدامها في السنة السابقة ولم 
يتم إجراء أي تغيرات في الطرق المحاسبية.

إيضاحات حول البيانات المالية 2021

48



ا£يضاح 2 : معلومات حول الميزانية

ا�صول :

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

يمثل رصيد هذا البند نسبة 32% من مجموع ميزانية سنة 2021 وهو يحتوي على العناصر النقدية وشبه 
النقدية كما هي موضحة في الجدول اÓتي: 

2.2 سلفيات وحقوق على الهيئات المالية : 

يعود ارتفاع رصيد هذا البند مقارنة بسنة 2020 إلى تعبئة تمويل جديد لصالح مؤسسة مالية.

3.2 سلفيات وحقوق على الزبائن :

يمثـل رصيـد هـذا البند 65% من مجموع ميزانية المصرف لسـنة 2021 وقد سـجل نموا نسـبته 51% مقارنة 
بسنة 2020.

تتضمـن الجـداول التاليـة تحليـل هـذا البنـد وفق أشـكال التمويـل والمتعامـل االقتصـادي، أجل االسـتحقاق 
المتبقي، التوزيع الجغرافي، وكذا وفق جودة المحفظة:

نسبة التغيرالبنود

البنك المركزي

الصناديق (نقدا)

الخزينة العمومية و الصكوك البريدية

المجموع

2021

67 695 853

5 075 371

3 145 211

75 916 435

48 391 010

4 279 693

930 101

53 600 804

%40

%19

%238

%42

2020

الوحدة: آالف دج

التغير

373 342 259 466 632 808%144

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

51 843 912 101 771 998 153 615 910%51

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

22 315 631 53 600 804 75 916 435%42

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج
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• حسب أشكال التمويل والمتعامل االقتصادي : 

نسبة التغيرأشكال التمويل

تمويالت ا�ستغالل

تمويالت ا�ستثمار

إجارة أصول منقولة

إجارة عقارية

20212020

حسابات جارية مدينة

مجموع تمويل المؤسسات الخاصة

مخصص نقص القيمة

115 967 825

13 950 009

10 596 714

2 796 509

257 399

143 568 456

4 377 875

65 899 106

10 335 272

7 950 806

4 793 510

40 501

89 019 195

3 638 689

الوحدة: آالف دج

مؤسسات خاصة

مؤسسات عمومية

%76

%35

%33

%42-

%536

%61

%20

تمويالت عقارية

تمويالت استهالكية

مجموع تمويالت ا�فراد

مخصص نقص القيمة

مجموع السلفيات والحقوق الصافية

سلفيات وحقوق على ا�فراد (صافية)

5 493 417

9 028 744

14 522 161

99 381

14 422 780

153 615 910

3 668 972

12 780 950

16 449 922

67 126

16 382 796

101 771 998

أفــراد

%50

%29-

%12-

%48

%12-

%51

506 380 85صافي تمويل المؤسسات الخاصة  139 190 581%63

إجارة أصول منقولة

مجموع تمويل المؤسسات العمومية

مخصص نقص القيمة

8 696

8 696

-

2 549

2 549

%71-

%71-

NA

سلفيات وحقوق على المؤسسات
العمومية 

8 696 2 549%71-
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• حسب ا�جل المتبقي : 

• حسب التوزيع الجغرافي : 

إن جميـع الزبائـن المسـتفيدين مـن التمويـالت المباشـرة هـم أشـخاص طبيعيـون أو معنويـون خاضعـون 
للقانون الجزائري وإقامتهم أو مقرهم في الجزائر.

تتوزع التمويالت الممنوحة للعمالء على 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 والحقوق ا�جمالية

مخصص نقص القيمة

2021

%65

%10

%19-

%12-

%73

%26

%50

%21

%51 153 615 910

 131 174 389

 14 171 492

 6 063 324

 2 278 960

 895 349

 3 509 651

158 093 166

4 477 256

101 771 998

79 303 859

12 826 069

7 447 198

2 593 505

517 732

2 789 450

105 477 813

3 705 815

2020

مجموع السلفيات والحقوق الصافية

الوحدة: آالف دج

منطقة الشرق

السلفيات والحقوق
ا�جمالية

مخصص نقص القيمة

مجموع السلفيات
والحقوق الصافية

المجموعمنطقة الجنوبمنطقة الغرب

16 159 194

42 765

3 087 313

20 226

158 093 166

4 477 256

40 118 096

416 478

39 701 618

منطقة الوسط

98 728 563

3 997 787

94 730 77616 116 4293 067 087153 615 910

2021
الوحدة: آالف دج

منطقة الشرق

السلفيات والحقوق
ا�جمالية

مخصص نقص القيمة

مجموع السلفيات
والحقوق الصافية

المجموعمنطقة الجنوبمنطقة الغرب

9 863 503

63 679

2 551 022

20 186

105 477 813

3 705 815

24 483 617

420 515

24 063 102

منطقة الوسط

68 579 671

3 201 435

65 378 2369 799 8242 530 836101 771 998

2020
الوحدة: آالف دج
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• حسب جودة المحفظة : 

يبين الجدول التالي حركة مخصصات نقص القيمة خالل سنة 2021 :

نسبة التغير

السلفيات والحقوق ا�جمالية

السلفيات والحقوق الجارية
• بما فيها الحقوق المتأخرة

   السداد لمدة أقل من 90 يوما 

السلفيات والحقوق المصنفة

• حقوق ذات مخاطر ممكنة
• حقوق ذات مخاطر عالية

• حقوق متعثرة

مخصص نقص القيمة

نسبة الحقوق المتأخرة السداد

نسبة الحقوق المصنفة

نسبة تغطية الحقوق المصنفة

• مخصص الحقوق ذات مخاطر
   ممكنة

• مخصص الحقوق ذات مخاطر
   عالية  

• مخصص الحقوق المتعثرة

2021

%50

%52

%51-

%39-
%26-
%41

%16-

%17-

%25

%16

% 21

158 093 166

151 477 028

1 284 328

270 828
1 166 617
5 178 693

34 783

254 232

4 188 241

%0,8

%4,2

%68

6 616 138

4 477 256

105 477 813

99 780 361

2 636 883

443 529
1 574 565
3 679 358

41 338

306 806

3 357 671

%2,5

%5,4

%65

5 697 452

3 705 815

2020

الوحدة: آالف دج

البنود

الرصيد في بداية السنة

مخصصات نقص القيمة

استرجاعات مخصصات نقص القيمة

الرصيد في نهاية السنة

2021

3 705 815

1 070 205

298 764

4 477 256

3 003 178

920 956

218 319

3 705 815

2020

الوحدة: آالف دج
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4.2 الضرائب الجارية - أصول :

يتضمـن هـذا البنـد فائـض سـداد الضريبة على أرباح الشـركات والرسـم علـى القيمة المضافـة الذي يخصم 
مستقبال من المدفوعات لصالح إدارة الضرائب.

5.2 الضرائب المؤجلة - أصول :

يتم قيد الضرائب المؤجلة عند وجود فارق مؤقت بين القيم المحاسبية لÔصول والخصوم المسجلة في 
الميزانيـة والقيـم الضريبيـة لهـذه ا�خيـرة، عندمـا يكـون لهذا الفـارق وقع في المسـتقبل علـى مدفوعات 

الضرائب.  

وقـد تـم حسـاب الضرائـب المؤجلة على أسـاس النسـبة الحالية لضريبة أربـاح الشـركات (%26) وهي تخص 
ا�عباء التي تم قيدها ولم يتم دفعها عند تاريخ إقفال الحسابات.

6.2 أصول أخرى :

يتكون هذا البند من العناصر الموضحة في الجدول التالي :

التغير

-154 555 202 282 47 727%76-

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

-39 862 92 713 52 851%43-

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

22 410 19 932 42 342%112

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

الفائض على ضريبة أرباح الشركات

رسم على القيمة المضافة قابل
للخصم على اقتناء االستثمارات

المجموع

2021

NA

%73-

رسم على القيمة المضافة قابل
للخصم على اقتناء السلع 

%162

رسم على القيمة المضافة قابل
للخصم على فواتير غير مستلمة

-

8 166

47 727

35 553

4 008

155 872

29 864

202 282

13 582

2 964%35

%76-

2020

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 مصـرف السـالم الجزائـر مسـاهمة في صنـدوق ضمان الودائـع البنكيـة قدرها 10 أسـهم ذات قيمة 
إسـمية مقدرة بـ 000 1 ألف دينار جزائري، أي مجموع قدره 000 10 ألف دينار جزائري، ما يعادل نسـبة %3,7 

من رأسمال الصندوق.  

كمـا يمتلـك المصـرف مسـاهمة في رأسـمال شـركة تسـيير ا�صول المنقولـة بمبلغ قـدره 000 2 ألـف دينار 
جزائري تتمثل في 20 سهما ذو قيمة إسمية قدرها 100 ألف دينار جزائري.

9.2 العقارات الموظفة :

يضـم هـذا البنـد مـن ا�صـول العقـارات التـي يمتلكهـا المصـرف لغـرض تأجيرهـا أو تثميـن رأس المـال، وقـد 
تملكها في إطار عمليات تحصيل أقساط تمويل الزبائن المتعثرة  عن طريق عقود الوفاء بمقابل.

نسبة التغيرالبنود

شيكات في ا�نتظار

مصاريف مقيدة مسبقا

حسابات تسوية أخرى

2021

%47-

%4

%57

%11- 474 476

128 958

220 695

124 823

533 823

241 808

212 597

79 418

2020

المجموع

الوحدة: آالف دج
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التغير

-59 347 533 823 474 476%11-

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

- 12 000 12 000%0

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

350 919 1 069 994 1 420 913%33

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

أصول مقتناة لغرض البيع اÓجل وا�جارة

مخزونات

قرض حسن لفائدة العمال

أصول أخرى
(دفوعات وتسبيقات على الخدمات)

المجموع

2021

2 222

24 043

9 185

42 342

344

12 303

7 285

19 932

%546

%95

%26

6 892-NA

%112

2020

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�راضي 
وا�صول قيد االنجاز)، كما تقيد ا�جزاء المكونة �صل ثابت كل على حدى عندما تكون مدة 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

777 514709 131

360 863 443 209

68 383

82 346

1 066 511

354 402

1 173 236

463 209

106 725

108 807

994 069 1المجموع 1 220 723150 729 1 420 913 1 636 445215 532

المبالغ 
ا£جمالية

20212020

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود التغير
المبالغ ا�جمالية

االهتالكات

المبالغ الصافية

2021

827 819

294 841

532 978

6 826 326

2 038 412

4 787 914

7 654 145

2 333 253

5 320 892

%12

%14

%11

2020

الوحدة: آالف دج

المجموع

مباني إدارية و 
تجارية

تهييئات، ترميمات 
و تركيبات

أجهزة الحراسة و ا�من

عتاد متحرك

أراضي

عتاد ا�تصاالت

أثاث وتجهيزات مكتبية

أثاث وتجهيزات
اجتماعية

أصول قيد ا�نجاز

تجهيزات 
معلوماتية  

المبالغ 
ا£جمالية المبالغ البنود

الصافية
المبالغ 
الصافية ا£هتالكاتا£هتالكات

4 787 914 6 826 3262 038 412 5 320 892 7 654 1452 333 253

3 587 279

435 244

481 358

234 409

26 823

258 021

23 541

105 428

12 855

155 934

3 587 279

927 895

1 639 696

287 329

80 631

545 389

86 781

327 152

16 059

155 934

-

492 651

1 158 338

52 920

53 808

287 368

63 240

221 724

3 204

-

2 932 952

524 144

461 724

214 933

29 795

302 012

13 258

103 904

1 783

203 409

2 932 952

984 785

1 479 480

263 990

73 072

512 851

71 772

299 858

4 157

203 409

-

460 641

1 017 756

49 057

43 277

210 839

58 514

195 954

2 374

-

المبالغ 
ا£جمالية

20212020

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

يتضمن هذا البند من ا�صول الرخص والبرمجيات والنظم المعلوماتية التي يستخدمها المصرف :

الخصوم :

12.2  ديون تجاه الهيئات المالية : 

يتضمن هذا البند رصيد الحساب الجاري لمؤسسة مالية.

13.2 ديون تجاه الزبائن :

يمثـل هـذا البنـد 63% مـن مجمـوع ميزانيـة المصـرف لسـنة 2021 وهـو يضـم الحسـابات الجاريـة للعمـالء، 
حسـابات ا�دخـار والحسـابات �جـل با�ضافـة إلـى التأمينـات النقدية التـي تغطـي االلتزامات بالتوقيـع (خارج 

الميزانية).  
تقسم هذه الودائع كما يلي :

• حسب نوع الوديعة :

نسبة التغيرالبنود التغير
المبالغ ا�جمالية

االهتالكات

المبالغ الصافية

2021

44 230

51 084

-6 854

681 980

413 984

267 996

637 750

362 900

274 850

%7

%14

%2-

2020

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرنواع الودائع

حسابات جارية

حسابات �جل

حسابات االدخار

تأمينات نقدية

ودائع أخرى

2021

%57

%29

%68

%18

%50-

49 494 887

5 532 491

32 234 042

62 099 767

1 400 980

31 616 524

4 280 415

19 201 561

52 590 185

2 799 670

2020

الوحدة: آالف دج

36%355 488 167110 762 150المجموع

إيضاحات حول البيانات المالية 2021

التغير

-23 519 69 462 45 943%34-

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

40 273 812 110 488 355 150 762 167%36

% 2021 12 312020 12 31

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 :

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

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

نسبة التغيرا�جل المتبقي

أقل من 3 أشهر 

من 3 إلى 6 أشهر 

من 6 أشهر إلى 12 شهرا

2021

%38

%33-

%25

من 12 أشهر إلى 24 شهرا 

من 24 أشهر إلى 36 شهرا 

أكثر من 36 شهرا 

المجموع

145 565 467

342 700

1 459 900

365 600

535 900

2 492 600

150 762 167

105 489 362

513 772

1 164 824

969 484

336 153

2 014 760

110 488 355

%62-

%59

%24

%36

2020

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالمنطقة الجغرافية

منطقة الوسط 

منطقة الشرق 

منطقة الجنوب

المجموع

2021

%31

%50

%60

منطقة الغرب

93 600 642

40 275 267

3 772 491

150 762 167

13 113 767

71 536 965

26 891 238

2 352 675

110 488 355

9 707 477%35

%36

2020

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالمتعامل االقتصادي

مؤسسات خاصة

مؤسسات عمومية

2021

%27

NA

أفراد

المجموع

105 519 964

101 641

45 140 562

150 762 167

82 784 036

-

27 704 319

110 488 355

%63

%36

2020

الوحدة: آالف دج
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14.2 ديون ممثلة بورقة مالية : 

يمثـل هـذا البنـد  20% مـن مجمـوع ميزانية المصرف لسـنة 2021 ويخصص لسـندات االسـتثمار وهـي تتوزع 
وفق أجل االستحقاق المتبقي كما يبينه الجدول التالي:  

15.2 الضرائب الجارية - خصوم :

يحتـوي هـذا البند على الضرائب المسـتحقة عند تاريخ إقفال الحسـابات و غير المدفوعـة �دارة الضرائب كما 
يبينه الجدول ا�تي:

16.2 خصوم أخرى :

يمثل رصيد هذا البند مستحقات تجاه غير الزبائن ويتكون 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 

2021

%106

%269

%78

%92

%13

%172

%109 47 661 066

6 249 066

6 613 100

11 231 900

7 693 400

3 422 700

12 450 900

22 759 613

3 037 013

1 790 600

6 313 900

4 003 000

3 039 700

4 575 400

2020

المجموع

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

رسوم على رقم ا�عمال

ضرائب ورسوم أخرى

ضريبة أرباح الشركات

ضريبة الدخل 

المجموع

2021

%218

NA

205 501

24 226

21 223

161 419

412 369

164 136

20 515

6 677

-

191 328

%25

%18

%116

2020

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2021

التغير

24 901 453 22 759 613 47 661 066%109

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

221 041 412 369 191 328%116

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

-525 709 5 645 762 5 120 053%9-

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج
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17.2 حسابات التسوية :

يمثل رصيد هذا البند 2% من مجموع ميزانية سنة 2021 ويتكون من العناصر التالية : 

18.2 مؤونات لتغطية المخاطر و ا�عباء :

يتكون هذا البند من المؤونات التالية :

نسبة التغيرالبنود

حسابات جارية للمساهمين

مؤونة الصكوك البنكية للموردين

مستحقات للموظفين

مستحقات الموردين

مستحقات صندوق ضمان الودائع

مستحقات الضمان االجتماعي 

مستحقات مجلس ا�دارة والهيئة
الشرعية

2021

%0

%65-

%36

%73

%172

%19

%77

%9-

11%مستحقات اخرى

5 120 053

3 510 034

495 069

535 016

339 763

111 981

42 662

10 566

74 962

5 645 762

3 510 034

1 415 606

394 497

196 755

41 127

35 878

9 497

42 368

2020

المجموع

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

قيم واردة من المقاصة 

تأمينات ا�صول المؤجرة

صندوق معادلة أرباح المودعين

تحويالت صادرة

حسابات تسوية أخرى 

2021

2 239 569%65

%22

%100-

%79

%136

%50

185 337

209 613

88 066

11 387

4 107 894

3 697 364

225 656

33

157 950

26 891

2 733 972

2020

المجموع

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2021

التغير

1 373 922 2 733 972 4 107 894%50

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

127 262 317 626 444 888%40

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج
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19.2 أموال لتغطية المخاطر المصرفية العامة :

يتضمـن هـذا البنـد مؤونـة ذات طابع احتياطـي يتم تكوينها طبقـا للمادة رقم 09 من النظـام رقم 03-14 
المتعلـق بتصنيـف المسـتحقات وااللتزامات بالتوقيـع للبنوك والمؤسسـات المالية وتكويـن المؤونات عليها، 
حيـث تحسـب على رصيـد التمويالت الجارية (غير المصنفة) بنسـبة 1% سـنويا حتى يبلغ مسـتواها ا�جمالي 

نسبة 3% من الرصيد.

20.2 رأس المال :

يضـم هـذا البنـد رأس مـال المصرف الذي تـم رفعه إلى 20 مليـار دج طبقا لمتطلبات نظام بنـك الجزائر رقم 
18-03 المـؤرخ فـي 04 نوفمبـر 2018 والمتعلق بالحد ا�دنى لرأسـمال البنوك والمؤسسـات المالية العاملة 

بالجزائر.

21.2 احتياطيات :

يضم هذا البند االحتياطي القانوني الذي يتم تكوينه طبقا للقانون التجاري و القانون ا�ساسـي للمصرف و 
االحتياطي االختياري الذي يتم تكوينه وفقا لقرار الجمعية العمومية للمساهمين. 

نسبة التغيرالبنود

مؤونات لتغطية المخاطر و ا�عباء

مؤونات لتغطية التزامات خارج
الميزانية المصنفة 

المجموع

2021

114 754

317 626

217 562

227 326202 872%12

444 888

%90

%40

2020

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

احتياطي قانوني

احتياطي اختياري

المجموع

2021

1 305 503

25 549

1 331 052

1 612 422

2 261 808

3 874 230

%24

%8753

%191

2020

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2021

التغير

467 101 1 519 418 1 986 519%31

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

5 000 000 15 000 000 20 000 000%33

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

2 543 178 1 331 052 3 874 230%191

% 2021 12 312020 12 31

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:

2.3 التزامات ضمان بأمر من الزبائن :

تقسم هذه االلتزامات كما يلي: 

التزامات محصل عليها :

نسبة التغيرنوع االلتزامات

اعتمادات مستندية

التزامات التمويل الغير مستعملة

المجموع

2021

17 981 092

16 366 576

34 347 668

27 567 446

34 152 167

61 719 613

%53

%109

%80

2020

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرنوع االلتزامات

خطابات ضمان الصفقات
(دخول عطاء، حسن التنفيذ،...) 

خطابات ضمان إدارية

خطابات ضمان أخرى

المجموع

2021

%9

%319

NA

خطابات ضمان جمركية

8 501 267

1 070 269

500

9 747 505

175 469

7 767 715

255 675

-

8 234 980

211 590%17-

%18

2020

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2021

التغير

28 884 470 42 582 648 71 467 118%68

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

135 530 045 219 595 972 355 126 017%62

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج
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3.3 التزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات المالية :

يتضمن هذا البند مقابل الضمانات المحصل عليها من البنوك لتغطية التمويل الممنوح لزبائن المصرف.

4.3 التزامات أخرى محصل عليها :

يحتــوي هذا البند على الضمانات المحصــل عليها من الزبائن في إطار التمويــالت الممنوحة لهم من طرف 
المصرف.

نسبة التغيرنوع االلتزامات

مقابل ضمانات لتغطية االعتمادات
المستندية  

مقابل ضمانات حسن التنفيذ 

مقابل ضمانات دخول عطاء

المجموع

2021

%49

%271

%322

مقابل ضمانات إسترجاع التسبيقات

5 111 449

1 793 665

502 686

7 844 027

436 227

3 426 436

483 833

118 995

4 210 330

181 066%141

%86

2020

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرنوع االلتزامات

رهون سندات االستثمار

رهون السيارات

المجموع

2021

12 244 300

22 029 887

215 385 642

24 210 596

24 164 514

347 281 990

%98

%10

رهون عقارية

تأمينات ضد خطر السداد

76 394 095

27 442 030

109 727 990

32 569 411

%44

330 275 77كفاالت شخصية وضمانات إحتياطية 156 609 479%103

%19

%61

2020

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2021
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ا£يضاح 4 : معلومات متعلقة بحساب النتائج

1.4 النواتج البنكية :

تتكون نواتج المصرف من مداخيل التمويالت المباشــرة وغير المباشرة الممنوحة للزبائن با�ضافة إلى دخل 
الودائــع �جل لدى البنوك والتمويالت الممنوحة للمؤسســات المالية، كما تضــم أيضا العموالت المحصلة 

مقابل الخدمات المقدمة للزبائن وفقا للشروط المصرفية السارية.

2.4 ا�عباء البنكية :

يتضمن هذا البند ا�رباح الممنوحة �صحاب حســابات االدخار والحســابات �جل وسندات االستثمار في إطار 
عقــود المضاربة. كما يضم أيضــا العموالت المدفوعة لبنك الجزائر ومركز الصكــوك البريدية وكذا البنوك 

ا�جنبية.

نسبة التغيرالبنود

مداخيل الودائع لدى بنك الجزائر 

مداخيل الودائع لدى البنوك
والمؤسسات المالية

مداخيل التزامات خارج الميزانية
• خطابات الضمان

• اعتمادات مستندية

مداخيل التمويالت المباشرة للعمالء
• تمويالت المؤسسات

• إجارة للمؤسسات
• تمويالت ا�فراد

عموالت عمليات التجارة الخارجية

مجموع الفوائد والنواتج المماثلة

عموالت عمليات االئتمان

عموالت أخرى

نواتج أخرى

مجموع العموالت

عموالت عمليات وسائل الدفع

مجموع النواتج البنكية

2021

%51-

%19-

%27
%58

%39-
%11-

%9
%0,35

%16

%30-

%36

%20

%121

%5-

%66

16 487

11 034 899

20 582

9 166 570
7 029 788

777 636
1 359 146

398 284
154 540
243 744

737 416

232 748

126 033

292 579

1 388 776

44 200

9 601 923

33 911

9 159 105

25 467

7 244 661
4 442 314
1 267 047
1 535 300

364 959
154 008
210 951

1 055 478

170 962

104 712

132 326

1 463 478

26 629

7 668 998%25

%20

2020

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2021
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3.4 أعباء استغالل عامة :

يتكون هذا البند من العناصر الموضحة في الجدول التالي: 

تمثل أعباء االســتغالل العامة 31% من الناتج البنكي لســنة 2021. حيث تمثل مصاريف الموظفين 60% من 
مجموع أعباء االستغالل العامة لسنة 2021.   

نسبة التغيرالبنود

أرباح الحسابات �جل وحسابات االدخار

مجموع الفوائد المدفوعة وا�عباء
المماثلة

عموالت مدفوعة لبنك الجزائر

عموالت مدفوعة لمركز الصكوك البريدية

عموالت مدفوعة للبنوك ا�جنبية

مجموع العموالت المدفوعة

2021

%33

%26

%99-

%26

%43

%49-

%21

21%أرباح سندات االستثمار

1 767 735

807 263

909 997

1 717 260

309

38 989

11 177

50 475

1 457 996

608 576

749 768

1 358 344

60 856

30 959

7 837

99 652

2020

مجموع ا�عباء البنكية

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

مصاريف الموظفين

خدمات

ضرائب ورسوم

مصاريف متنوعة

2021

%24

%25

%31

%7-

%23 2 911 839

1 753 509

783 090

244 915

130 325

2 372 872

1 419 225

627 437

186 334

139 876

2020

المجموع

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2021

التغير

538 966 2 372 872 2 911 838%23

% 2021 12 312020 12 31

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 النســب المعمول بها وفقا للمدة 
المحتملة الســتغالل ا�صول وحســب النمط الخطي لªهتالك. كما يتم اهتالك ا�جزاء المكونة �صل ثابت 

كل على حدى عندما تكون مدد استعمال هذه ا�جزاء مختلفة.

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

يضم هذا البند مخصصات المؤونات الموضحة في الجدول التالي:

6.4 استرجاعات المؤونات، خسائر القيمة واسترداد على الحسابات الدائنة المهتلكة :

يضم هذا البند االسترجاعات الموضحة في الجدول التالي:

نسبة التغيرالبنود

مخصصات مؤونة المخاطر المصرفية
العامة  

مخصصات خسائر قيمة مستحقات
العمالء المصنفة 

مخصصات مؤونات التزامات خارج
الميزانية المصنفة

المجموع

2021

%140

%16

NA

مخصصات مؤونات المخاطر وا�عباء

473 034

1 070 205

102 808

1 670 717

24 670

197 075

920 956

-

1 122 593

4 562%441

%49

2020

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2021

التغير

38 165 395 015 433 180%10

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

-10 333 339 722 329 389%3-

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

548 124 1 122 593 1 670 717%49

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

إسترجاعات عن خسائر قيمة
مستحقات العمالء المصنفة

إسترجاعات عن مؤونات التزامات خارج
الميزانية

إسترجاعات عن مؤونات المخاطر وا�عباء

2021

218 319%37

%100-

%63-

%3-

39 157

82 246

329 389

298 764

-

30 625

339 722

2020

المجموع

الوحدة: آالف دج
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7.4 أرباح أو خسائر صافية على أصول أخرى :

يضم هذا البند ناقص قيمة عن بيع أصول ثابتة بمبلغ قدره 103 أالف دج.

8.4 العناصر غير العادية (نواتج) :

تضم النواتج غير العادية المسجلة في سنة 2021 التعويضات المحصلة من شركة التأمين.

9.4 ضرائب على النتائج و ما يماثلها :

تبلغ نســبة الضريبة على أرباح الشــركات وفقا للتشريع الجبائي 26% من مبلغ الناتج قبل الضريبة بعد إعادة 
إدماج المصاريف غير القابلة للخصم جبائيا.

10.4 الناتج الصافي للسنة المالية :

يســجل هذا البند نتيجة الســنة المالية كمحصلة للفرق بين النواتج وا�عباء بما في ذلك مبلغ 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 05-09 
المؤرخ في 2009/10/18 والمتضمن إعداد ونشـر الكشـوف المالية للبنوك والمؤسسـات المالية. وفقا لهذه 
الطريقـة، يتـم الحصـول علـى حركـة التدفقـات النقديـة الناتجة عن نشـاطات االسـتغالل عن طريـق تعديل 
الناتـج قبـل الضرائـب بمراعـاة وقـع العمليـات غيـر النقديـة، حتـى يمكـن مقاربـة النتائـج المحصـل عليهـا من 

حساب النتائج مع السيولة المحدثة والمستعملة أثناء نشاطات االستغالل.

خـالل سـنة 2021، سـجلت التدفقات النقديـة الصافية تغيرا ايجابيا قـدره 149 339 22 ألف دج وذلك نتيجة 
للتغيرات المسجلة في البنود التالية:

1.5. «التدفقات النقدية الصافية الناجمة عن ا�نشطة التشغيلية»:
سـجل هـذا البنـد تدفقـا صافيـا قـدره 150 204 19 ألـف دج وذلـك بفضـل النمـو المعتبر لودائـع العمالء 

السيما الودائع الجارية وحسابات االدخار، بينما سجل رصيد التمويل نموا ضعيفا.

2.5. «التدفقات النقدية الصافية المرتبطة بأنشطة ا�ستثمار»:
سـجل هـذا البنـد تدفقـا صافيـا سـلبيا قـدره 690 206 ألـف دج يمثـل ا�صـول الثابتـة التـي قـام المصرف 

باقتنائها خالل سنة 2021.

التغير

107 339 1 084 949 1 192 288%10

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

320 033 3 069 188 3 389 221%10

% 2021 12 312020 12 31

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2021
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3.5. التدفقات النقدية الصافية المرتبطة بعمليات التمويل: :
سجل هذا البند تدفقا صافيا قدره 644 260 3 ألف دج وهو يمثل تقديم نقدي من المساهمين في إطار 

عملية رفع رأسمال المصرف.

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

تقدر ا�موال الخاصة للمصرف في نهاية ســـنة 2021 بـ 450 263 27 ألف دج مقابل 450 900 18 ألف دج 
في نهاية سنة 2020 وقد نتج التغير في قيمة ا�موال الخاصة عن العمليات التالية:

•  ترحيـــل ا�ربـــاح المجنبة (الغير موافقة للشـــريعة) بمبلـــغ صافي قدره 011 26 ألف دج إلى حســـاب  
الخيرات.

•  رفع رأسمال المصرف من 000 000 15 إلى 000 000 20 ألف دج.
•  تحقيق نتيجة صافية قدرها 221 389 3 ألف دج خالل سنة 2021.

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 الهيكل التنظيمي £دارة المخاطر : 

تتمثل إدارة المخاطر التي يمكن للمصرف التعرض لها في تأســيس منظومة داخلية لتأطير وتقييم التأثير 
السلبي للعوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بنشاط المصرف على ممتلكاته ونتائجه في أي وقت.

تتم إدارة المخاطر لدى مصرف السالم الجزائر من خالل مجموعة من الهياكل المركزية:

•  الهياكل العملياتية:
 وهي مجموعة من الهياكل المركزية المتخصصة في ا�نشــطة الرئيســية للمصرف كالنشاط التجاري 

أو التمويل أو التجارة الخارجية.

•  الهياكل الرقابية: 
وهــي الهيــاكل المركزية المكلفة بمختلف أنواع ومســتويات الرقابة كالرقابة الدائمــة، الرقابة المالية، 
الرقابة على ا�متثال والتدقيق الداخلي وعلى رأسها خلية تسيير المخاطر التي تلعب الدور الرئيسي في 

منظومة إدارة المخاطر لدى مصرف السالم الجزائر.

صندوق ضمان الودائع 
البنكية

رأس المال الشركات

حصة المصرف

ا�رباح
المحصلة % القيمالمبلغ

الصافية

270 000%3,7-- 10 000 10 000

شركة تسيير ا�صول
--0,4%200 485المنقولة 2 000 2 000

المخصصات

الوحدة: آالف دج
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•  اللجان الداخلية :
 قام المصرف بتأســـيس مجموعة من اللجان الداخلية تمارس مهامها في إطار منظومة إدارة المخاطر 
وهي تتمثل في لجان التمويل حســـب ســـقف التفويض، لجنة المخاطر واالمتثال، لجنة متابعة السيولة 

ولجنة ا�صول والخصوم با�ضافة إلى لجنة التحصيل ولجنة المخصصات. 

•  اللجان التابعة لمجلس ا�دارة : 
وهي تتمثل في لجنة التمويالت ولجنة التدقيق.

2.8 منظومة إدارة المخاطر :

تصنف المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها المصرف كما يلي:

•  مخاطر االئتمان
•  مخاطر السيولة 

•  المخاطر التشغيلية 

وقـد قـام مصـرف السـالم الجزائـر خالل سـنة 2017 باعتمـاد جملة من السياسـات التـي تنظم وتؤطـر إدارة 
المخاطر وتحدد الهياكل المعنية والمهام الموكلة إليها.

كمـا يقـوم المصرف بغرض ا�فصاح لمجلس ا�دارة بإعـداد مصفوفة للمخاطر والتي تلخص أهم المخاطر 
التـي يتعـرض لهـا المصـرف مع قياس مؤشـرات التعـرض لهـا ومقارنتها مع المعاييـر الداخليـة التي حددها 

المصرف. يتم إعداد المصفوفة بشكل ربع سنوي.

1.2.8 مخاطر االئتمان :

الوفاء  على  واحد  كعميل  المعتبرين  العمالء  من  مجموعة  أو  عميل  قدرة  عدم  عن  االئتمان  مخاطر  تنتج 
بالتزاماتهم تجاه المصرف. تتم إدارة مخاطر االئتمان في إطار سياسة مخاطر االئتمان المعتمدة في سنة 

2017 ووفقا لªجراء المتعلق بتسيير التمويالت وا�جراء المتعلق بنظام التقييم الداخلي للمؤسسات.

ترتكز سياسة إدارة مخاطر االئتمان لدى مصرف السالم الجزائر بشكل عام على ا�سس التالية:

•  معايير قبول مخاطر االئتمان:

يتـم تقسـيم العمـالء الذين يقدمون طلب تمويـل للمصرف إلى خمس فئـات: ا�فراد، المؤسسـات، الهيئات 
الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية.

يشـترط فـي كل طلـب تمويل يتلقـاه المصرف توفر مجموعة من المسـتندات ا�دارية والماليـة با�ضافة إلى 
المعلومات والوثائق المتعلقة بالضمانات المقترحة لتغطية التمويالت المطلوبة.

تتـم دراسـة وتقييـم طلبـات التمويـل وفـق سـبع معاييـر رئيسـية تتعلـق بالمـالءة ا�دبيـة للعميـل، مالءتـه و 
امكانياته المالية با�ضافة إلى جودة الضمانات المقترحة والظروف االقتصادية.

•  نظام التقييم الداخلي لمخاطر االئتمان:

يمتلك المصرف نظام داخلي لتقييم المؤسسـات التي تقدم طلبات تمويل وهو يعتمد على مجموعة من 
المعاييـر الكميـة والنوعيـة. تتعلـق المعاييـر النوعيـة بالشـكل القانونـي للمؤسسـة وجـودة إدارتهـا، القطاع 
االقتصادي الذي تنشـط فيه، عالقتها مع البنوك والمصادر التي سـتعتمد عليها لسـداد التمويالت المطلوبة، 

وهي مرجحة بنسبة 60% من التقييم.
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أما المعايير الكمية فهي تمثل نسبة 40% وهي تتعلق بالهيكل المالي للمؤسسة وسيولتها وربحيتها.
كمـا يسـمح النظـام بتصنيـف المؤسسـات في عشـر أقسـام حسـب درجـة المخاطر وذلـك وفقـا للعالمة 

المحصل عليها.
تتم مراجعة تقييم المؤسسات ذات االلتزامات سنويا أو عند تقديمها لطلب تمويل جديد.

•  تقسيم المخاطر:

يتمثـل تقسـيم المخاطـر فـي عـدم تركيـز التمويـالت الممنوحـة مـن طـرف المصـرف علـى عميـل واحـد أو 
مجموعـة مـن العمـالء، أو علـى قطـاع اقتصـادي واحـد أو مجموعـة مـن القطاعـات أو علـى نـوع واحـد من 

التمويالت. 
يحرص مصرف السالم الجزائر على احترام المعايير النظامية المحددة من طرف بنك الجزائر في هذا ا�طار 
والتـي تنـص علـى أن التعرض للمخاطر مع عميل واحد ال يجـب أن يتجاوز 25% من ا�موال الخاصة للمصرف 
وأن مجموع التعرضات الكبرى (التعرضات التي تتجاوز 10% من ا�موال الخاصة للمصرف) ال يجب أن يتجاوز 

ثمانية أضعاف ا�موال الخاصة للمصرف.
كمـا قـام المصـرف بتحديد مجموعة من المعايير الداخلية التي تهـدف إلى تنويع تعرضه لمخاطر ا�ئتمان 

وهي تتمثل بشكل رئيسي فيمايلي :

- تقسيم محفظة التمويالت بين تمويالت االستثمار وتمويالت االستغالل.
- تقسيم محفظة التمويالت بين ا�فراد والمؤسسات.

- تقسيم محفظة تمويالت المؤسسات بين مختلف أشكال التمويل. 
- تقسيم محفظة التمويالت على مختلف القطاعات االقتصادية.

•  تحصيل الضمانات:

إن تحصيـل الضمانـات يعتبـر أحـد الوسـائل المسـتخدمة للتقليـل مـن مخاطـر االئتمـان ولكنـه ال يغنـي عن 
احترام شروط الحصول على التمويالت أو تقييم جودة العميل الذي يقدم طلب التمويل.

يقـوم المصـرف بتحصيـل عـدة أشـكال من الضمانـات ومنهـا الضمانـات الحقيقيـة كالرهونـات العقارية أو 
رهونـات المعـدات والضمانـات العينية كالكفاالت التضامنيـة والتأمينات لدى صناديـق التأمين با�ضافة إلى 

الضمانات النقدية.
يجب على الضمانات المحصلة أن تغطي نسـبة معينة من التمويالت الممنوحة من طرف المصرف وتحدد 

النسب ضمن سياسة مخاطر االئتمان.

يتم تقييم الضمانات من طرف الخبير التابع للمصرف أو من طرف خبير مسـتقل معتمد من المصرف. تتم 
إعـادة تقييـم الضمانـات بشـكل دوري أو عندمـا تطـرأ ظروف اسـتثنائية متعلقة بالضمان نفسـه أو بالسـوق 

تجعل إعادة تقييمه ضرورية من أجل التأكد من تغطيته لاللتزامات القائمة.

•  تصنيف مخاطر االئتمان:

يتـم تصنيـف مخاطـر االئتمـان وتكوين مخصصـات نقص قيمتهـا وفقا لمتطلبـات نظام بنـك الجزائر رقم 
14-03. ويقـرر تصنيـف مسـتحقات العمـالء وتحديـد مسـتويات مخصصـات نقـص قيمتها من طـرف لجنة 

المخصصات التي تجتمع بشكل ربع سنوي لتقييم جودة المستحقات.
كما تتم متابعة المسـتحقات المتعثرة بشـكل يومي من طرف خلية متابعة وتحصيل المتعثرات وتعرض 

أسبوعيا على لجنة التحصيل.
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2.2.8 مخاطر السيولة : 

إن مخاطـــر الســـيولة مرتبطـــة بطبيعة نشـــاط المصرف الـــذي يرتكز علـــى القيام بتحويـــل ا�موال ضمن 
المنظومـــة االقتصادية فهو بمثابة نقطـــة عبور إجبارية بيـــن مختلف متعاملي الســـوق. وفي هذا ا�طار 
يســـتخدم المصرف الموارد التي يقوم بتجميعها (موارد تحت الطلب أو �جل) لتأسيس إستخداماته (تحت 

الطلب أو �جل).
إن هذا التحويل الذي هو أساس نشاط المصرف ومصدر ربحيته قد يجعله يقوم بتمويل استخدامات طويلة 
ا�جل با�عتماد على موارد قصيرة ا�جل وفي هذه الحالة يتوجب على المصرف أن يكون قادرا على ســـداد 
جزء من موارده حين اســـتحقاقها وذلك باستعمال اســـتخداماته. ولذا فإن عدم قدرة المصرف على سداد 

موارده ومواجهة التزاماته تعرضه لما يسمى بمخاطر السيولة.
تتم إدارة مخاطر الســـيولة لدى مصرف الســـالم الجزائر في إطار سياســـة مخاطر السيولة المعتمدة خالل 

سنة 2017.
يحـــرص المصرف على احترام المعايير المتعلقة بمخاطر الســـيولة المحددة من طرف بنك الجزائر الســـيما 
معامل الســـيولة قصيرة ا�جل ومعامل ا�مـــوال الخاصة والموارد الدائمة. كما تحدد السياســـة الداخلية 

للمصرف جملة من المعايير الواجب احترامها وهي تتمثل بشكل رئيسي فيمايلي:
•  المحافظة على نسبة أصول سائلة قدرها 25% من مجموع ا�صول على ا�قل.

•  المحافظة على نسبة استخدام الودائع في التمويالت أقل من %90.
•  المحافظة على معامالت ســـيولة قصيرة ا�جل لشـــهر وثالثة أشـــهر تقدر ب 120% على ا�قل (حيث 

تقدر النسبة ا�لزامية بـ 100% على ا�قل).
•  المحافظة على نســـبة تركيز الودائع حيث ال يجب أن يتجاوز مجموع عشـــر أكبر ودائع نسبة 30% من 

مجموع ودائع العمالء.
•  المحافظة على نسبة السيولة طويلة ا�جل تفوق %60. 

تقـــوم إدارة الخزينـــة والعمليات المالية بالمتابعة اليومية لوضعية ســـيولة المصرف وذلك بهدف التســـيير 
ا�مثل للسيولة بشكل يسمح للمصرف بتفادي الوقوع في أزمة شح للسيولة أو االحتفاظ بمستوى عالي من 

السيولة مما ينجر عنه ضياع العوائد التي قد تنتج عن توظيفها.
كما تتـــم مراقبة مخاطر الســـيولة من خالل لجنـــة متابعة الســـيولة التي تجتمع شـــهريا ولجنة ا�صول 
والخصـــوم التي تجتمع بصفة ربع ســـنوية وتتمثل مهامهما ا�ساســـية في متابعـــة وتحليل تطور موارد 
المصرف واســـتخداماته �جل تحديد ا�هداف المتعلقة بإدارة السيولة وا�جراءات الوقائية الواجب اتخاذها 
لضمان التـــزام المصرف بالتعليمات النظامية الســـارية في هـــذا المجال والمحافظة على أمثل مســـتوى 

للسيولة. 
 

3.2.8 المخاطر التشغيلية : 

تنتـــج المخاطر التشـــغيلية عن عدم مالئمـــة أو قصور متعلق با�جـــراءات، الموظفين وا�نظمـــة الداخلية 
للمصرف أو عن وقوع حوادث خارجية وهي تضم المخاطر الناتجة عن االحتيال الداخلي أو الخارجي.

تتم إدارة المخاطر التشـــغيلية لدى مصرف الســـالم الجزائر في إطار سياسة المخاطر التشغيلية المعتمدة 
خالل ســـنة 2017. تحدد هذه السياســـة ا�طـــار العام للمخاطر التشـــغيلية، تنظيم إدارتها ومســـؤوليات 

مختلف هياكل المصرف المعنية بذلك.

قام المصرف بإعداد خريطة للمخاطر حســـب النشـــاط حيث تم رصد حوالي 60 نشاطا تم تجميعها في 
ست مهن كبرى (التسيير، الدعم، االلتزامات، العمليات المحلية، العمليات الدولية وتقنيات المعلومات). كما 
تم أيضا خالل ســـنة 2019 تأســـيس قاعدة بيانات للحوادث المتعلقة بالمخاطر التشغيلية واعتماد برنامج 

لتسيير المخاطر التشغيلية.
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ا£يضاح 9 : معلومات حول رأس المال

للبنوك  ا�دنى  المال  برأس  والمتعلق   2018 نوفمبر   04 في  المؤرخ   03-18 رقم  الجزائر  بنك  لنظام  طبقا 
والمؤسسات المالية الناشطة بالجزائر، يبلغ رأسمال المصرف 000 000 000 20 دج وهو يتشكل من

000 000 10 سهما مدفوعا كليا بقيمة إسمية قدرها 000 2 دج لكل سهم.

فيما يلي تركيبة المساهمين :

المساهمون
الحصة في

رأس المال بـ %
الحصة في

رأس المال بـ دج

مصرف السالم البحرين

السيد محمد عمير يوسف أحمد المهيري

شركة دبي ا�سالمية للتأمين وإعادة التأمين ”أمان“

ال سي بي الشركة القابضة لالستثمار

مصرف السالم السودان

7 486 940 000

4 047 000 000

750 000 000

675 000 000

%37,43

%20,24

%3,75

%3,38

شركة ليدر كابيتال

شركة إعمار العقارية

شركة بيت االستثمار العالمي

شركة البطين لالستثمار

السيد عبد المنعم بن راشد بن عبد الرحمن الراشد

السيد محمد علي راشد العبار

السيد حسين محمد سالم الميزة

مجموعة عبد اللطيف ومحمد الفوزان

بنك التضامن ا�سالمي الدولي-اليمني

شركة زعبيل لªستثمار

السيد سالم راشد سعيد المهندي

السيد زياد عبد العزيز بن عبد ا¶ الجالل

شركة المهيدب القابضة للتجارة والصناعة

السيد أحمد حلمي منيب عرموش

السيد عبد ا¶ هادي أحمد الحسيني

شركة أمالك للتمويل

شركة عبد الهادي عبد ا¶ القحطاني و أوالده

540 000 000

540 000 000

540 000 000

540 000 000

540 000 000

540 000 000

540 000 000

450 000 000

450 000 000

324 000 000

270 000 000

216 000 000

216 000 000

216 000 000

216 000 000

213 060 000

150 000 000

%2,70

540 000 000 %2,70

%2,70

%2,70

%2,70

%2,70

%2,70

%2,70

%2,25

%2,25

%1,62

%1,35

%1,08

%1,08

%1,08

%1,08

%1,0

%0,75
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ا£يضاح 10 : ا�جور و ا£متيازات الممنوحة للموظفين

1.10 مصاريف الموظفين :

تتمثـل مصاريـف الموظفيـن التـي يتحملهـا المصـرف فـي الرواتـب وا�جـور، التعويضـات والمنـح إضافة إلى 
مصاريف التأمين في الضمان االجتماعي ومصاريف التكوين.

كما تتضمن أيضا المكافأة التشـجيعية التي تمنح سـنويا للموظفين وفقا �نجاز ا�هداف المالية للمصرف 
وكذا مكافأة ا�داء الفصلية.

فيما يلي العناصر ا�ساسية التي تشكل مصاريف الموظفين لسنة 2021: 

2.10 تطور عدد الموظفين :

في نهاية سنة 2021، بلغ عدد موظفي المصرف 640 موظفا موزعين على ا�دارات المركزية والفروع.
يقدر عدد موظفي الفروع بـ 359 موظفا في نهاية سنة 2021 مقابل 318 موظفا في نهاية 2020 وهو 

يمثل نسبة 56% من العدد ا�جمالي للموظفين في نهاية سنة 2021. 

يبين الجدول اÓتي 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

2021

%16

%47

%12

%15

%41

%24 1 753 509

891 053

542 387

214 202

88 506

17 361

1 419 225

769 683

369 673

190 516

77 005

12 348

2020

المجموع

الوحدة: آالف دج

التنفيذ

التحكم

ا�طارات

العدد

نسبة التغير

%الفئة المهنية

124%19

408%64

108%17

640%100

2021

%العدد

114%19

201%34

275%47

590%100

%

%9

%103

%61-

%8

2020

المجموع

إيضاحات حول البيانات المالية 2021

72



EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

بلجيكــا

EUR

EUR

EUR

النمســا

شبكة المراسلين

العملــةالبنــكالبلــد

تضم قائمة شبكة المراسلين المعتمدة لدى مصرف السالم الجزائر 200 بنك مراسل، منتشرة عبر 
54 بلد عبر العالم، نذكر منها:

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

ألمانيــا

EUR

EUR
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شبكة المراسلين

SEK

SEK

السويــد

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

المملكــة المتحــدة

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
اسبانيــا

EUR

EUR

EUR

EUR
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BHD

BHD

BHD
البحريــن

BHD

BHD

BHD

BHD

BHD

BHD

BHD

لبنــان

شبكة المراسلين

TND

TND

TND

TND

TND

TND

TND

TND

تونــس
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HKD

HKD

هونــغ كونــغ

JPY

JPY

اليابــان

KRW

KRW

KRW

كوريــا الجنوبية

INR

INR

الهنــد

TWD

TWD

تايــوان

THB
تايالنــد

شبكة المراسلين

AED

AED

AED

AED

ا£مــارات العربيــة
المتحــدة

AED
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TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

تركيــا

شبكة المراسلين

USD

USD

USD

USD

USD

USD

الواليـات المتحـدة
ا�مريكيـة
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