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رسالتنا، أهدافنا، مبادئنا

نبذة عن المصرف

أهم المؤشرات

أعضاء مجلس ا�دارة و المدير العام

أعضاء ا�دارة التنفيدية

مدققي الحسابات

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة محمد عمير يوسف أحمد المهيري

تقرير عن الوضع ا�قتصادي الجزائري

من جوانب نشاط المصرف

تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية 

تقرير مدققي الحسابات

القوائم المالية

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012

شبكة المصرف

شبكة المراسلين

الفـــهرس    الفـــهرس    الفـــهرس    الفـــهرس    الفـــهرس    
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رسالتنا ، أهدافنا ، مبادئنارسالتنا ، أهدافنا ، مبادئنارسالتنا ، أهدافنا ، مبادئنارسالتنا ، أهدافنا ، مبادئنارسالتنا ، أهدافنا ، مبادئنا

مهمتنا :
اعتماد أرفع معايير الجودة في ا¢داء، 
لمواجهة التحديات المستقبلية في 

ا¢سواق المحلية وا�قليمية والعالمية،
مع التركيز على تحقيق أعلى نسبة من 

العائدات للعمالء والمساهمين على 
السواء .

قيمنا :
التميز: إننا في مصرف السالم - الجزائر نتبنى التميز كثقافة جماعية و فردية ، 

نسعى لتحقيقها بأعلى المعايير في كل ما نقوم به من أعمال فذلك يعد 
دافعنا لتحقيق أهدافنا.  

ا�لتزام: هو شعورنا بالمسؤولية  و عملنا على ا�ستجابة لكافة الحاجيات 
المطلوبة و المنتظرة من قبل متعاملينا .

التواصل: لقد جعلنا من التواصل الداخلي/ الخارجي أهم أولوياتنا، �دراكنا أنه  
الوسيلة المثلى لتقديم أفضل خدمة لعمالئنا.

رؤيتنا :
الريادة  في مجال الصيرفة الشاملة 

وذلك بتقديم خدمات ومنتجات 
مبتكرة ومواكبة للتطور 

التكنولوجي .



نبــذة عن المصرف    نبــذة عن المصرف    نبــذة عن المصرف    نبــذة عن المصرف    نبــذة عن المصرف    

مصرف السالم - الجزائر بنك شمولي يعمل طبقا للقوانين 
الجزائرية ووفقا �صالة الشعب الجزائري في كافة تعامالته.

كثمرة للتعاون الجزائري ا�ماراتي، جاء تأسيس المصرف بتاريخ 
2006/06/08 ، وقد تم اعتماده من قبل بنك الجزائر بتاريخ 

2008/09/10 ليبدأ مزاولة نشاطه بتاريخ 2008/10/20 
مستهدفا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة . 

إن مصرف السالم – الجزائر يعمل وفق إستراتيجية واضحة 
تتماشى ومتطلبات التنمية االقتصادية في جميع المرافق 

الحيوية بالجزائر من خالل تقديم خدمات مصرفية عصرية تنبع 
من المبادئ والقيم ا�صيلة الراسخة لدى الشعب الجزائري 

بغية تلبية حاجيات السوق والمتعاملين  و المستثمرين.

أنتم دافعنا
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أهم المؤشرات    أهم المؤشرات    أهم المؤشرات    أهم المؤشرات    أهم المؤشرات    

مؤشرات النشاط :مؤشرات النشاط :مؤشرات النشاط :مؤشرات النشاط :مؤشرات النشاط :

الربحية :الربحية :الربحية :الربحية :الربحية :



مؤشرات المردودية و المالئة المالية :مؤشرات المردودية و المالئة المالية :مؤشرات المردودية و المالئة المالية :مؤشرات المردودية و المالئة المالية :مؤشرات المردودية و المالئة المالية :
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أهم المؤشرات    أهم المؤشرات    أهم المؤشرات    أهم المؤشرات    أهم المؤشرات    

كفاية رأس
المال

كفاية رأس
المال

كفاية رأس
المال

كفاية رأس
المال

كفاية رأس
المال

%45

معدل العائد
على الحقوق
معدل العائد
على الحقوق
معدل العائد
على الحقوق
معدل العائد
على الحقوق
معدل العائد
على الحقوق

%10,20

معدل العائد
على ا�صول

(الموجودات)

معدل العائد
على ا�صول

(الموجودات)

معدل العائد
على ا�صول

(الموجودات)

معدل العائد
على ا�صول

(الموجودات)

معدل العائد
على ا�صول

(الموجودات)

%3,88
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سعادة محمد عمير يوسف أحمد المهيري
رئيس مجلس ا�دارة

السيد حسين محمد سالم الميزه
نائب الرئيس

السيد ابراهيم فنيك
المدير العام

السيد سالم راشد سعيد المهندي
عضو

السيد عبد الرحمن أحمد سنان
عضو

أعضاء مجلس ا�دارة و المدير العام   أعضاء مجلس ا�دارة و المدير العام   أعضاء مجلس ا�دارة و المدير العام   أعضاء مجلس ا�دارة و المدير العام   أعضاء مجلس ا�دارة و المدير العام   
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أعضاء ا�دارة التنفيذية   أعضاء ا�دارة التنفيذية   أعضاء ا�دارة التنفيذية   أعضاء ا�دارة التنفيذية   أعضاء ا�دارة التنفيذية   

محمد السعيد معامره                مساعد المدير العام مكلف بالمخاطر

سفيان جبايلي                                  مدير ا�دارة التجارية و دعم الفروع

نور الدين بن ثامر                               مدير إدارة مخاطر ا�ئتمان

لؤي زيدي                                              مدير التجارة الخارجية

سمير رزاق                                             مدير الرقابة المالية و الخزينة

محمد مجبر                                         مدير التدقيق الداخلي

المراقب الشرعي للمصرف محمد هشام القاسمي
الحسني

السيد ابراهيم فنيك
المدير العام

www.alsalamalgeria.com

اجتماع أعضاء ا�دارة التنفيذيةاجتماع أعضاء ا�دارة التنفيذيةاجتماع أعضاء ا�دارة التنفيذيةاجتماع أعضاء ا�دارة التنفيذيةاجتماع أعضاء ا�دارة التنفيذية
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أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية   أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية   أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية   أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية   أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية   

فضيلة الدكتور حسين حامد حسان                       رئيس الهيئة.

فضيلة الدكتور عز الدين بن زغيبة                            نائب الرئيس.

فضيلة الدكتور محمد عبد الحكيم زعير             عضو و أمين سر الهيئة

فضيلة الدكتور العياشي الصادق فداد                عضو

فضيلة الدكتور أبو بكر بن لخضر لشهب             عضو
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مدققي الحسابات   مدققي الحسابات   مدققي الحسابات   مدققي الحسابات   مدققي الحسابات   

سمير حاج علي                       مدقق حسابات خارجي

أمين زرهوني                            مدقق حسابات خارجي
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كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة
محمد عمير يوسف أحمد المهيري   
كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

محمد عمير يوسف أحمد المهيري   
كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

محمد عمير يوسف أحمد المهيري   
كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

محمد عمير يوسف أحمد المهيري   
كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

محمد عمير يوسف أحمد المهيري   

و بعد ؛
ا�خوة / أعضاء مجلس ا�دارة ؛

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ؛
السادة المساهمين ؛

السالم عليكم ورحمة ا¹ وبركاته ؛

أود أوال أن أقدم شكري الخالص للسادة المساهمين على ثقتهم و�عضاء 
مجلس ا�دارة على تعاونهم ول¼دارة التنفيذية على المجهودات المبذولة من 

أجل تحقيق أحسن النتائج، ملتزمة في ذلك باتباع توجيهات مجلس ا�دارة .

ا�خوة الكرام ؛
با�صالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس ا�دارة، يطيب لي أن 

أقف معكم على أداء مصرف السالم-الجزائر   خالل سنة 2012 .
لقد واصل مصرف السالم-الجزائر مسيرته الناجحة على الرغم من الظروف 

ا�قتصادية العالمية وما رافقها من تحديات واجهت إقتصاديات العالم 
ومنطقتنا العربية على وجه الخصوص ، مرتكزÂ على حسن أداء ا�دارة التنفيذية 

في تنفيذ خطط و وتوجيهات مجلس ا�دارة ومستفيدÂ من المزايا ا�ستراتيجية 
للجزائر من حيث البيئة الخصبة والمحفزة ل¼ستثمار ضمن المجال المصرفي 

تحت مظلة رقابة البنك المركزي الجزائري.

و بالحديث عن أداء المصرف فقد استطاع تحقيق نتائج طيبة خالل العام 2012 
حيث بلغت أرباحه الصافية 14,34 مليون دوالر مقارنة مع 11,91 مليون دوالر 

للعام السابق أي بنسبة نمو بلغت %21 .

بسم ا¯ الرحمن الرحيم
الحمد ¯ رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد

أشرف الخلق والمرسلين
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كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة
محمد عمير يوسف أحمد المهيري   
كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

محمد عمير يوسف أحمد المهيري   
كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

محمد عمير يوسف أحمد المهيري   
كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

محمد عمير يوسف أحمد المهيري   
كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

محمد عمير يوسف أحمد المهيري   

وفي الوقت ذاته فقد شهدت ميزانية المصرف نموÂ معتبرا في بنودها حيث بلغ 
مجموع ا�صول 420 مليون دوالر بزيادة بلغت نسبتها 32% مقارنة بسنة2011 ، 

ا�مر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز المركز المالي للمصرف مما يوفر 
المرونة والقدرة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية والقدرة على ا�ستثمار 

في فرص نمو مختارة.

كما زادت المحفظة ا�ئتمانية بنسبة 47% لتصل الى 259 مليون دوالر مقارنة 
مع 176 مليون دوالر للعام السابق فضًال عن التطور والتحسن النوعي الذي رافق 

هذه الزيادة مما يؤكد على نجاح المصرف في تعزيز جودة المحفظة ا�ئتمانية 
ويعبر عن قدرته على إدارة أصوله وا�ستغالل ا�مثل للفرص المتاحة في توظيف 
ا�موال مع المتعاملين في السوق الجزائري كل ذلك مع المحافظة على التوازن 

ما بين الربحية ودرجة المخاطر.

أما على صعيد ودائع المتعاملين فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 50% خالل العام 
حيث وصلت الى 249 مليون دوالر مما يعكس ثقة المتعاملين في المصرف.

كما استطاع المصرف ومن خالل الخدمات المتميزة توسيع قاعدة المتعاملين 
عن طريق استقطاب أكثر من 1359 متعامل جديد خالل 2012 أي بنسبة نمو 

بلغت 43% وذلك في بيئة شديدة التنافسية خاصة من قبل البنوك الخاصة 
العاملة في الجزائر.

وسعيا منا لتنفيذ إستراتيجية التوسع داخل الجزائر فقد تم بفضل ا¹ افتتاح 
الفرع الثالث للمصرف بمدينة سطيف بتاريخ 14 أكتوبر 2012، كما سيتم افتتاح 

فرع البليدة فور الحصول على ا�عتماد من قبل البنك المركزي.

وقد شرع المصرف في تهيئة فرع بمدينة وهران ومن المتوقع أن تنتهي ا�عمال 
به نهاية سنة 2013 ، كما يجري العمل على اختيار مقر لفرع آخر بمدينة ورقلة أو 

حاسي مسعود، و بالنسبة لمشروع المقر الرئيسي فقد تم اعتماد الدراسات 
النهائية و سوف يتم قريبا طرح مشروع ا�نجاز للمناقصة، لتبدأ بعدها مرحلة 

ا�نشاء و التشديد . 
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كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة
محمد عمير يوسف أحمد المهيري   
كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

محمد عمير يوسف أحمد المهيري   
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محمد عمير يوسف أحمد المهيري   
كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

محمد عمير يوسف أحمد المهيري   
كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

محمد عمير يوسف أحمد المهيري   

وفي الختام يسرني باسمي وباسم أعضاء مجلس ا�دارة أن أتقدم بجزيل الشكر 
لمساهمي المصرف على مساندتهم ودعمهم المتواصل، كما أخص بالشكر 

بنك الجزائر المركزي على الجهد الطيب والحرص الشديد على حسن سير نشاط 
المصرف، كما أتوجه بالشكر ل¼دارة التنفيذية خاصة و لجميع موظفي المصرف 

عامة على عطائهم المتواصل وإخالصهم في أداء مهامهم .   

             وا¹ ولي التوفيق

          محمد عمير بن يوسف المهيري 
                     رئيس مجلس ا�دارة

اجتماع الجمعية العامة 11 أفريل 2013اجتماع الجمعية العامة 11 أفريل 2013اجتماع الجمعية العامة 11 أفريل 2013اجتماع الجمعية العامة 11 أفريل 2013اجتماع الجمعية العامة 11 أفريل 2013

www.alsalamalgeria.com
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تقرير عن الوضع ا�قتصادي الجزائري   تقرير عن الوضع ا�قتصادي الجزائري   تقرير عن الوضع ا�قتصادي الجزائري   تقرير عن الوضع ا�قتصادي الجزائري   تقرير عن الوضع ا�قتصادي الجزائري   

إن النتائج ا�يجابية التي حققها المصرف خالل سنة 2012 
تعتبر بحق إنجازا هاما في مسيرته التنموية  بالنظر إلى الظرف 

الخاص الذي يعرفه  ا�قتصاد العالمي  والذي يتميز منذ عدة 
سنوات  بالركود جراء ا�زمة المالية التي أخذت أبعادا بلغت إلى 

حد انهيار مؤسسات مالية بل و حتى اقتصاديات كاملة.

فأغلب ا�قتصاديات الصناعية، خاصة ا�وروبية منها، تعاني إلى 
حد الساعة من انعكاسات ا�زمة حيث سجلت معدالت نمو ضعيفة جدا بل سلبية في 

بعض ا�حيان كما هو الشأن في العديد من دول منطقة ا�ورو. ووًلدت وضعية هذه 
ا�قتصاديات أزمات اجتماعية حادة ودخلت في دوامة طال أمدها وتعددت تداعياتها : 

استدانة مفرطة وبطالة مرتفعة وضعف في الطلب الكلي وتضخم متزايد وتقشف 
في الموازنة ونظام مالي هش.

هذه التطورات كان لها أصداء متفاوتة الحدة على ا�قتصاديات النامية من خالل حركة 
الصادرات وتدفقات رؤوس ا�موال وتغيرات أسعار المواد ا�ولية وضعف االستثمارات 

وتقلبات أسعار صرف العمالت.

ولم يكن ا�قتصاد الجزائري في منأى عن هذه ا�نعكاسات إال أن شدتها تعتبر ضعيفة 
إذا ما قورنت بما عرفته الكثير من ا�قتصاديات حيث أن التوازنات ا�قتصادية الكبرى لم 

تعرف اختالال يستحق الذكر  خاصة من جانب ا�ستقرار المالي الخارجي، ومرجع هذا 
ا�ستقرار النسبي يعود بالدرجة ا�ولى مستوى مداخيل صادرات المحروقات التي بلغت 

في نهاية 2012 ما يقارب 70,6 مليار دوالر مقابل 71,6 مليار سنة 2011 . وينسب 
ا�نخفاض الطفيف في مداخيل المحروقات إلى تراجع سعر البرميل الذي انتقل من 

متوسط 112,9 دوالر الى 110,9 سنة 2012 وكذلك إلى انخفاض حجم الصادرات 
بمعدل 3,3 بالمائة.

أما الواردات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 7،5  بالمائة لتبلغ مستوى 48،3 مليار دوالر في31 
ديسمبر من سنة 2012 مقابل 44،9 مليار دوالر سنة 2011.

ورغم التراجع في الصادرات والزيادة في الواردات سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا 
يقدر بـ 12 مليار دوالر في أواخر سنة 2012 مما عزز احتياطي الصرف الذي بلغ 190،6

مليار دوالر، أي ما يعادل 39 شهرا من الواردات، ويتزامن ذلك مع التضاؤل المستمر 
للمديونية الخارجية والتي بلغ حجمها نهاية سنة 2012 أقل من 2،5 مليار دوالر 

(3،26 مليار دوالر سنة 2011).

وبالموازاة عرف سعر صرف العملة الوطنية استقرارا نسبيا مقارنة باليورو حيث سجل 
المعدل السنوي بالمتوسط  102،16 دج/لليورو الواحد مقابل 102،21 دج/لليورو في 

نهاية 2011، في حين عرف الدينار تراجعا محسوسا مقابل الدوالر ا�مريكي يقدر بنسبة 
6،45 بالمائة إذ بلغ 77،55 دج/دوالر في 2012 (72،85 دج/دوالر سنة 2011).

ويبقى الحدث البارز المسجل خالل سنة 2012 هو ا�رتفاع الملحوظ في نسبة التضخم 
والذي بلغ 8،89 بالمائة. هذه النسبة لم تتعدى 5،0  بالمائة في السنوات الماضية ويمكن 
أن نرد ذلك إلى العوامل داخلية، ومنها بالخصوص سوء تنظيم أسواق الجملة والتجزئة. 
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كان عام 2012 عامØ مثمرÂ وعالمة بارزه في مسيرة 
المصرف، حيث تميز با�داء الجيد والنمو الشامل لجميع 
أنشطة المصرف، وتكلل بالنتائج االيجابية البارزة، وحقق 

المصرف في ظله نجاحØ ملحوظØ على صعيد توطيد 
مكانته وتعزيز حضوره وتواجده في السوق الجزائري.

وقد كان من بين العناصر المساهمة في النتائج 
المسجلة نوعية الخدمات التي يقدمها المصرف والتي 

تلبي بشكل كبير تطلعات المتعاملين مقارنة بالمصارف ا�خرى العاملة في الجزائر.

1- ا¢نشطة التنظيمية :

1.1- متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة في تقريري التدقيق المالي و   
                    المؤسساتي :  

بناء على طلب البنك المركزي نهاية 2011 من جميع البنوك الخضوع إلى تدقيق 
خارجي مالي ومؤسساتي، قام المصرف لهذا الغرض بإجراء مناقصة أعلنت عبر 

الجرائد الوطنية وانتهت إلى اختيار أحد أكبر مكاتب الخبرة الدولية لتنفيذ هذه 
.KPMG المهمة، وهو مكتب الخبرة

وإذ أثنى هذا ا�خير بعد تدقيقه على طريقة نمو وتطور المصرف حسب المعايير، 
قدم توصيات من أجل استكمال استمرار هذا النمو، وبناء عليه وضعت ا�دارة التنفيذية 

جدوال و برنامجا زمنيا لتنفيذ هذه التوصيات . 

2.1- ا�جراءات التنظيمية :   

و بهدف مراجعة وتحديث اجراءات المصرف بما يتماشى والنمو المستمر للمصرف 
قامت ا�دارة التنفيذية بمراجعة وتحديث ثالثين (30)  إجراء منها جميع ا�جراءات 

المتعلقة بنشاط فروع المصرف، إضافة إلى ثالثة عشر (13) نص تنظيمي تمت 
المصادقة عليهم .

3.1- حوكمة المؤسسة :  

في إطار التزام مصرف السالم-الجزائر بمعايير الحوكمة، قامت ا�دارة التنفيذية 
باستصدار مجموعة من القرارات تقضي بتشكيل عدة لجان أهمها:

1-     لجنة الجرد المادي للمصرف ؛ 
2-     لجنة المتابعة و التحصيل ؛

3-     لجنة مراجعة و مصادقة ا�جراءات ؛
4-     لجنة العقود و النفقات ؛

5-     لجنة متابعة تنفيذ إجراءات المصرف ؛
6-     لجنة المراجعة و الترجمة ؛
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كما تم إنشاء :
1-     مركز للتوثيق لتجميع الوثائق العلمية المتعلقة بالصيرفة ا�سالمية ؛

2-     دائرة التمويل ا�يجاري لتسيير وتطوير نشاط التمويل ا�يجاري على مستوى 
المصرف ؛

3-     دائرة ا�فصاحات والتخطيط المالي المنوطة بإعداد ا�فصاحات القانونية وإعداد 
الميزانية ومتابعة أدوات الرقابة على التسيير؛

4-     خلية ا�متثال ومكافحة تبييض ا�موال .

2- جوانب النشاط ا¢خرى :

1.2- النشاط التجاري :  

بلغ عدد متعاملي المصرف نهاية سنة 2012  أربعة آالف وخمسمائة وثالثة وثالثين 
(4533) متعامال بنسبة نمو فاقت 43%  مقارنة مع سنة 2011 .

و تم خالل سنة 2012 :
1-     دراسة 795 طلب تمويل ( 285 تسهيالت دائمة و 510 مؤقتة) ؛

2-    اعتماد  استراتجية  تنويع  المحفظة  من خالل استقطاب أهم المتعاملين من 
مختلف القطاعات ا�قتصادية  بالجزائر؛

3-     إطالق الخدمات ا�لكترونية عبر منتوج «السالم مباشر» و كذا بطاقات الدفع 
«آمنة» ؛ 

4-     اعتماد استراتجية التصنيف التجاري للمتعاملين من أجل تحسين خدماتنا 
المصرفية ؛ 

5-     المشاركة في تظاهرات اقتصادية للترويج بخدمات المصرف ؛
6-     تسويق دفاتر ا�دخار والتوفير في شكل منتوج تحت تسمية  "أمنيتي" ؛

7-     تسويق خدمة الصناديق الحديدية تحت تسمية "أمان".

2.2- الرقابة الشرعية :  

يحرص المراقب الشرعي بالتنسيق مع مختلف مصالح المصرف و هيئة الفتوى و 
الرقابة الشرعية على الحفاظ على مطابقة معامالت المصرف مع أحكام الشريعة 

ا�سالمية وقد قام خالل سنة 2012 بعدة مهام من بينها:
1-     توعية عمالء المصرف بأصول ومميزات ا�ستثمار والتمويل ا�سالمي ؛

2-     فحص العمليات التي يقوم بها المصرف والتدقيق عليها، وتقييم مدى التزام 
المصرف بفتاوى وقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقيده بأحكام ومبادئ 

الشريعة ا�سالمية ؛
3-     متابعة تنفيذ ا�دارات وا�قسام المعنية للتعليمات الصادرة عن هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية . 

من جوانب نشاط المصرفمن جوانب نشاط المصرفمن جوانب نشاط المصرفمن جوانب نشاط المصرفمن جوانب نشاط المصرف
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  3.2- ا¢نظمة ا³لية، بيئة ا¢جهزة و الشبكة :

تم خالل 2012 إنجاز عدة مشاريع متعلقة بنظم المعلومات أهمها :
1-     تطوير برنامج تسيير سقوف التسهيالت ؛

2-     تحديث برنامج سويفت من النسخة 6 إلى 7؛
3-     تطوير برنامج الطباعة StreamServe  الطور  2 ؛ 

4-     تفعيل تقنية إرسال كشف حسابات المتعاملين نهاية كل شهر عبر ا�يميل 
              (avis) ؛

5-     تطوير برنامج تقرير العمليات المركزي ؛
6-     تطوير برنامج الخدمات المصرفية با�نترنت ؛

7-     تحديث أجهزة Servers من Windows 2003 إلى Windows 2008 ؛
8-     تحديث النظام EXCHANGE من النسخة 2007 إلى النسخة  2010 .

4.2- الموارد البشرية :   

قامت إدارة الموارد البشرية خالل سنة 2012 بإنجاز المشاريع التالية :
1-     إنشاء نظام المعلومات الخاص بتسيير الموارد البشرية ؛

إعداد البطاقات الوصفية لوظائف الفرع ؛  -2
تقييم ا�داء الشهري والسنوي للموظفين حسب النموذج المعتمد .  -3
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أعدت البيانات المالية بآالف الدينار الجزائري
حسب متطلبات ا�فصاح الصادرة عن البنك المركزي

( 1 دوالر=78.0514 دج بتاريخ 2012/12/31 )
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التعريف بالمصرف :

تم ا�عالن عن إنشاء مصرف السالم -الجزائر بتاريخ 08 جوان 2006 و هو مصرف تجاري 
تأسس بموجب القانون الجزائري، برأس مال اجتماعي قدره 7.2 مليار دينار جزائري، تم 

رفعه سنة 2009 إلى 10مليار دينار جزائري.

انطلق نشاط المصرف بداية من تاريخ 20 أكتوبر 2008، تتكون شبكته حاليا من 03 
وكاالت، و يتطلع إلى فتح 03 وكاالت أخرى خالل سنة 2013.

يبلغ عدد موظفي المصرف 169 موظفا من كل الفئات.

ا�يضاح 1: القواعد و الطرق المحاسبية

1.1 قواعد عرض البيانات المالية : 
تم إعداد البيانات المالية للمصرف وفقا �حكام نظام بنك الجزائر : 

رقم 09-04 المؤرخ في 2009/07/23 المتضمن مخطط الحسابات البنكية   •
و القواعد المحاسبية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية.

رقم 09-05 المؤرخ في 2009/10/18 المتضمن إعداد و نشر الكشوف المالية   •
للبنوك والمؤسسات المالية.

استنادا إلى نظام بنك الجزائر رقم 09-05 المشار إليه أعاله، تتضمن البيانات المالية: 
الميزانية، خارج الميزانية، حساب النتائج، جدول التدفقات النقدية، جدول تغير ا�موال 

الخاصة، وا�يضاحات التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من البيانات المالية.

2.1 طرق التقييم العامة :

بصفة عامة، يتم تقييم و تسجيل أصول المصرف بالقيمة التاريخية طبقا لßسس العامة 
للنظام المحاسبي المالي من جهة، ووفقا للتقديرات التي يقوم بها المصرف للطريقة 

ذات ا�ثر من بين طرق التقييم المتاحة.

تطبيقا للنظام الساري، و الذي ينبغي بموجبه إمساك  الدفاتر المحاسبية للمصرف 
بالدينار الجزائري، تقيد العمليات بالعملة ا�جنبية في حسابات مختلفة ، مفتوحة بكل 
العمالت، حيث تحول ا�رصدة إلى الدينار الجزائري عند كل إقفال محاسبي لكل عملة، 

على أساس سعر الصرف المتوسط الصادر عن بنك الجزائر عند تاريخ ا�قفال .

تتم عملية إعادة تقييم وضعيات الصرف يوميا، و يقيد الفرق في حساب النتائج حسب 
أحكام نظام بنك الجزائر رقم 94-18 المؤرخ في 1994/12/25، المتضمن تسجيل و قيد 

العمليات بالعملة ا�جنبية.

تخضع السلفيات و الحقوق على الزبائن الختبارات دورية لنقص القيمة، حسب المبادئ 
المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي و تعليمة بنك الجزائر رقم 94-74 

المؤرخة في 29 نوفمبر 1994 المتعلقة بتحديد القواعد الوقائية لتسيير المصارف 
و المؤسسات المالية.
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وعلى ضوء ما سبق ، يتم قيد الحقوق على الزبائن بالتكلفة التاريخية عند ا�دراج و يعاد 
تقييمها عند كل إقفال با�خذ في الحسبان مخصص نقص القيمة .

3.1 طرق التقييم الخاصة :

1.3.1 السلفيات و الحقوق على الزبائن :

تخضع السلفيات و الحقوق على الزبائن الختبارات دورية لنقص القيمة، حسب المبادئ 
المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي و تعليمة بنك الجزائر رقم 94-74 

المؤرخة في 29 نوفمبر 1994 المتعلقة بتحديد القواعد الوقائية لتسيير المصارف و 
المؤسسات المالية.

وعلى ضوء ما سبق، يتم تقييد الحقوق على الزبائن بالتكلفة التاريخية عند ا�دراج و يعاد 
تقييمها عند كل إقفال با�خذ في الحسبان مخصص نقص القيمة.

2.3.1  ا�صول الثابتة :

يتم تقييم ا�صول الثابتة عند إدراجها في حسابات المصرف بالقيمة التاريخية 
(مع احتساب كل المصاريف)، كما يقيد استغالل االمتيازات االقتصادية لذات ا�صول عند 
كل إقفال با�هتالك المطبق ( باستثناء ا�راضي و ا�صول قيد االنجاز) و ذلك وفقا للنمط 

الخطي و حسب المدد التالية:

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

4.1 التغيرات في الطرق المحاسبية : 

إن الطرق المحاسبية المتبعة لسنة 2012 متماثلة مع الطرق التي تم استخدامها في 
السنة السابقة و لم يتم إجراء أي تغيرات في الطرق المحاسبية.

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012

تقبل ا¯ منكم يا حجاج بيت ا¯ الحرام ...
”جعل حجكم مبرورا و ذنبكم مغفورا و سعيكم مشكورا“

www.alsalamalgeria.com

هدية مصرف السالم-الجزائر لحجاج بيت ا¹ سنة 1433 هـهدية مصرف السالم-الجزائر لحجاج بيت ا¹ سنة 1433 هـهدية مصرف السالم-الجزائر لحجاج بيت ا¹ سنة 1433 هـهدية مصرف السالم-الجزائر لحجاج بيت ا¹ سنة 1433 هـهدية مصرف السالم-الجزائر لحجاج بيت ا¹ سنة 1433 هـ
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ا�يضاح 2 : معلومات حول الميزانية :

ا¢صول : 
1.2 الصندوق ، البنك المركزي الخزينة العمومية، مركز الصكوك البريدية : 

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

2.2 حقوق على الهيئات المالية : 
تظهر تحت هذا البند من الميزانية الحسابات الجارية لدى المؤسسات المالية كما هي 

مبينة في الجدول اàتي :

3.2 تمويل الزبائن : 
يتضمن هذا البند التمويالت المقدمة للزبائن (مع احتساب المخصصات).

يتم تحليل التمويالت المقدمة للزبائن كما يلي ( بالقيمة ا�جمالية) :
• حسب شكل التمويل: 

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012
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 حسب المدة المتبقية : 

 حسب التوزيع الجغرافي :
جميع الزبائن المستفيدين من التمويالت المباشرة هم أشخاص طبيعيون أو معنويون 

خاضعون للقانون الجزائري و يتواجد مقر نشاطهم في الجزائر.

 حسب المتعامل االقتصادي :

 حسب جودة المحفظة :

 حسب أصناف الحقوق المشكوك في تحصيلها:
(تعليمة بنك الجزائر رقم 94/74 المؤرخة في 29 نوفمبر 1994 المتعلقة بتحديد 

القواعد الوقائية لتسيير المصارف و المؤسسات المالية)

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012
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يوضح الجدول التالي المؤونات المكونة لتغطية الحقوق المشكوك في تحصيلها :

4.2 الضرائب الجارية - أصول :
يتضمن هذا البند فائض دفع الضرائب بالنسبة للضرائب المستحقة لفترة معينة، ال سيما 

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

5.2 الضرائب المؤجلة - أصول :
يتم قيد الضرائب المؤجلة عند وجود فارق مؤقت بين القيم المحاسبية لßصول و 

الخصوم المسجلة في الميزانية و القيم الضريبية لهذه ا�خيرة، عندما يكون لهذه 
الفروق وقع في المستقبل على مدفوعات الضرائب .

تحسب الضرائب المؤجلة على أساس النسبة الحالية (25%) للضرائب على أرباح الشركات.

6.2 أصول أخرى :
يتكون هذا البند من العناصر الموضحة في الجدول التالي :

 

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012
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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 : 
يمتلك مصرف السالم الجزائر كغيره من البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية مساهمة 

في «صندوق ضمان الودائع البنكية» تتمثل في 10 أسهم ذات قيمة اسمية مقدرة
 بـ  000 000 1 دج ، أي مجموع قدره 000 000 10 دج، ما يعادل نسبة 3.7 % من 

رأسمال هذه الشركة.

9.2  ا�صول الثابتة المادية :
يتم عرض ا�صول الثابتة في ميزانية المصرف بقيمها التاريخية بعد حسم االهتالك 

(ما عدا ا�راضي و ا�صول قيد االنجاز)، كما تقيد ا�جزاء المكونة �صل ثابت كل على 
حدى عندما تكون مدد استعمال هذه ا�جزاء مختلفة. 

 يبين الجدول التالي تفصيل هذا البند:

 

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012
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10.2ا�صول الثابتة غير المادية : 
يتضمن هذا البند المقتنيات من الرخص و البرمجيات و النظم المعلوماتية كما 

يشمل شعار المصرف كما هو آتي تفصيله :

الخصوم :
11.2 ديون تجاه الزبائن :

يتضمن هذا البند من الخصوم مختلف أنواع ودائع الزبائن، ال سيما الحسابات الجارية 
الدائنة، حسابات التوفير و التأمينات النقدية المتعلقة بالتزامات خارج الميزانية. تقسم 

هذه الودائع كما يلي :

 حسب نوع الوديعة :

 حسب أجل االستحقاق المتبقي :

 

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012
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 حسب التوزيع الجغرافي :
إن المودعين هم  أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون الجزائري

 و مقرهم االجتماعي بالجزائر .

 حسب المتعامل ا�قتصادي :
يتم تقسيم الودائع حسب المتعامل االقتصادي كما يلي :

12.2 ديون ممثلة بورقة مالية :
يخصص هذا البند لودائع الزبائن الحاصلة على سند مالي ( سندات االستثمار).

فيما يلي التحليل حسب ا�جل المتبقي:

13.2 الضرائب الجارية- خصوم : 
يحتوي هذا البند على الضرائب المستحقة عند تاريخ إقفال الحسابات و غير المدفوعة 

�دارة الضرائب : 

 

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012
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14.2 خصوم أخرى : 
يتكون هذا البند من العناصر التالية:

15.2حسابات التسوية : 
يتلخص مضمون هذا القسم في الجدول اàتي :

16.2 مؤونات لتغطية المخاطر و ا�عباء : 
يتضمن هذا البند مؤونة تم تكوينها لتغطية التزامات الغير المباشرة ( خارج الميزانية) 

المشكوك فيها و ذلك وفقا للمعايير االحترازية السارية.

17.2 أموال لتغطية المخاطر المصرفية العامة : 
يتضمن هذا البند مؤونة ذات طابع احتياطي، يتم تكوينها طبقا للمادة 17 من التعليمة 

رقم 94/74 الصادرة عن بنك الجزائر، حيث تحسب على التسهيالت المباشرة الممنوحة 
للزبائن و التزامات خارج الميزانية  السليمة (غير المشكوك فيها) بنسبة 1 % سنويا إلى 

غاية %3.

 

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012



التقرير السنوي 2012التقرير السنوي 2012التقرير السنوي 2012التقرير السنوي 2012التقرير السنوي 2012

ا�يضاح 03: معلومات متعلقة بالتزامات خارج الميزانية

تقّسم التزامات خارج الميزانية إلى قسمين: 
• التزامات ممنوحة : 

1.3 التزامات التمويل لفائدة الزبائن : 
يتضمن هذا البند االلتزامات الممنوحة في إطار تمويل عمليات التجارة الخارجية :

فيما يلي تحليل هذا البند من االلتزامات حسب العمالت : 

2.3 التزامات ضمان بأمر من الزبائن : 
تقسم هذه االلتزامات كما يلي : 

• التزامات محصل عليها: 

3.3 التزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات المالية :
يتضمن هذا البند مقابل الضمانات المحصل عليها من البنوك لتغطية االلتزامات 

الممنوحة لزبائن المصرف.

4.3 التزامات أخرى محصل عليها: 
يحتوي هذا البند على رهون سندات االستثمار المحصل عليها من الزبائن كضمان في 

إطار التمويالت الممنوحة  لهم من طرف المصرف.

 

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012



التقرير السنوي 2012التقرير السنوي 2012التقرير السنوي 2012التقرير السنوي 2012التقرير السنوي 2012

ا�يضاح 04: معلومات متعلقة بحساب النتائج

 1.4 إيرادات و نواتج مماثلة: 
تنتج المداخيل المسجلة في هذا البند من حساب النتائج عن التسهيالت المباشرة و غير 

المباشرة الممنوحة لزبائن المصرف.

2.4 نصيب المودعين في ا�رباح : 
يتضمن هذا البند ا�رباح الممنوحة للمودعين على أساس مبدأ المضاربة.

تخص هذه ا�رباح حسابات التوفير و سندات االستثمار، و يتم تحديدها وفق الشروط 
المصرفية المعمول بها.

3.4 عموالت (نواتج) : 
يسجل هذا البند ا�يرادات البنكية المحصلة مقابل الخدمات المقدمة لزبائن المصرف و 

ذلك وفقا للشروط المصرفية السارية.
نميز أربع أصناف رئيسية للعموالت كما يبينه الجدول اàتي : 

4.4 عموالت (أعباء) : 
يتضمن هذا البند العموالت المدفوعة لبنك الجزائر وللبنوك المحلية وا�جنبية.

تقدر العموالت المدفوعة لبنك الجزائر خالل سنة 2012 بـ 86 مليون دينار جزائري 
أي 98 % من مجموع هذا البند.

5.4 نواتج النشاطات ا�خرى :  
يتضمن هذا البند تعويضات ا�ضرار و الخسائر المحصلة من المصرف عن طريق 

مؤسسات التأمين با�ضافة إلى أخطاء الصندوق (فائض).

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012
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6.4 أعباء النشاطات ا�خرى :
يتضمن هذا البند أخطاء الصندوق.

7.4 أعباء استغالل عامة :  
تمثل مصاريف الموظفين حوالي 55 % من مجموع هذا البند، كما يشمل العناصر التالية :

8.4 مخصصات االهتالكات و خسائر القيمة على ا�صول الثابتة المادية و غير المادية : 
يتم حساب المخصص السنوي لالهتالكات على ا�صول الثابتة حسب النسب المعمول بها 

وفقا للمدة المحتملة الستغالل ا�صول و حسب النمط الخطي ل¼هتالك.

9.4 مخصصات المؤونات، و خسائر القيمة و المستحقات غير القابلة لالسترداد : 
يتكون هذا  البند من عنصرين أساسيين: مخصص المؤونات على المستحقات السليمة 

(أموال لتغطية المخاطر البنكية العامة) و مخصص المؤونات على المستحقات 
المشكوك في تحصيلها، كما يوضحه الجدول التالي.  

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012
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10.4 ضرائب على النتائج و ما يماثلها:
تبلغ نسبة الضرائب على أرباح الشركات وفقا للتشريع الجبائي 25 % من مبلغ الناتج 

ا�جمالي بعد إعادة إدماج المصاريف غير القابلة للخصم جبائيا.

11.4 الناتج الصافي للسنة المالية : 
يسجل هذا البند نتيجة السنة المالية كمحصلة للفرق بين ا�يرادات و المصاريف بما في 

ذلك قيمة الضريبة على ا�رباح.

ا�يضاح 5: معلومات حول جدول التدفقات النقدية
تم إعداد جدول التدفقات النقدية حسب الطريقة غير المباشرة المنصوص عليها في 

نظام بنك الجزائر رقم 09-05 المؤرخ في 2009/10/18، المتضمن إعداد و نشر الكشوف 
المالية للبنوك والمؤسسات المالية.

بالنسبة لهذه الطريقة (غير المباشرة)، فإنه يتم الحصول على حركة التدفقات النقدية 
الناتجة عن نشاطات االستغالل عن طريق تعديل ا�رباح قبل الضرائب بمراعاة وقع 

العمليات غير النقدية، حتى يمكن مقاربة النتائج المحصل عليها من حساب ا�رباح و 
الخسائر مع السيولة المحدثة والمستعملة أثناء نشاطات االستغالل. يسمح هذا بفهم 

العالقة بين النشاطات االقتصادية و طرق خلق و امتصاص السيولة.
في نهاية سنة 2012,  كان صافي تغير التدفقات النقدية ايجابيا و بلغ قيمة 1.18  مليار 

دينار جزائري.
يفسر هذا المستوى بالتغيرات المسجلة في البندين التاليين:

1.5. « التدفقات النقدية الصافية الناجمة عن النشاط العملياتي «: الذي سجل    
تدفقا صافيا ايجابيا يقدر بقيمة 1.536 مليون دينار جزائري.

2.5. « التدفقات النقدية الصافية المرتبطة بأنشطة االستثمار «: و الذي سجل تدفقا    
صافيا سلبيا بقيمة 357 مليون دينار جزائري يمثل ا�صول الثابتة التي تم اقتناءها خالل 

سنة. 

ا�يضاح 6: معلومات متعلقة بجدول تغير ا¢موال الخاصة 2012
تقدر ا�موال الخاصة للمصرف في نهاية سنة 2012 بـ 11.350 مليار دينار جزائري مقابل 

10.230 مليار في نهاية سنة 2011 و قد تم بلوغ هذا المستوى بفضل الربح الصافي 
الذي حققه المصرف خالل سنة 2012 و المقدر بحوالي 1.120 مليار دينار جزائري.

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

يمتلك مصرف السالم الجزائر مساهمة في الشركة التالية: 

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012



التقرير السنوي 2012التقرير السنوي 2012التقرير السنوي 2012التقرير السنوي 2012التقرير السنوي 2012

ا�يضاح 8:  إدارة المخاطر

1.8 تنظيم إدارة المخاطر : 
المقصود بتسيير المخاطر التي يمكن للمصرف التعرض لها، هو تأسيس منظومة داخلية 

لتأطير و تقييم التأثير السلبي للعوامل الداخلية و الخارجية التابعة لنشاط المصرف على 
ممتلكاته و نتائجه في أي وقت.

تتم مراقبة هذه المخاطر عن طريق :

1.1.8. الهياكل التنفيذية حسب التخصص (االئتمان، الخزينة...) و هياكل الرقابة (الرقابة 
المالية و الرقابة الداخلية)

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

2.8 تصنيف المخاطر:
تصنف المخاطر إلى: 

  مخاطر االئتمان ؛ 
  المخاطر العملياتية ؛   

  مخاطر السيولة. 

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

1.3.8. توزيع المخاطر:
المقصود بتوزيع المخاطر هو عدم تركيز نشاط «التمويل» على زبون أو مجموعة واحدة، أو 

حتى على مستوى قطاع نشاط واحد.

فضال عن نظام بنك الجزائر المتعلق بتحديد القواعد االحترازية لتسيير البنوك و المؤسسات 
المالية، فإن المصرف يحرص على احترام معايير تسيير دولية. لهذا فقد قام المصرف 

بتأسيس لجنة تصنيف و مخصصات تكمن مهمتها ا�ساسية في إعادة تقييم محفظة 
التمويالت وفقا لتعليمات بنك الجزائر و العمل على تحديد مستوى المخصصات المناسب.

با�ضافة لذلك، يتوفر المصرف على نظام يسمح بتصنيف كل الزبائن طالبي التمويالت 
بإعطائهم عالمة تتراوح بين 0 و 10. يلعب هذا النظام دور داعم في اتخاذ قرار التمويل.

2.3.8. تنويع التسهيالت :
توزع محفظة المصرف بين التمويالت قصيرة و متوسطة المدى و االلتزامات غير المباشرة.

من جهة أخرى، تضم مديرية االئتمان قسما للدراسات االقتصادية يركز على دراسات 
السوق و بناء على ذلك يقوم بتحديد قطاعات النشاط القابلة للنمو و كذا تطور بعض 

القطاعات االقتصادية.  
تسمح هذه الدراسات للمصرف بوضع حدود لالئتمان حسب قطاع النشاط.
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3.3.8. تحصيل الضمانات :
تتمثل في الضمانات المتعلقة بالتمويالت المقدمة للزبائن كالضمانات المالية، الرهون، 

والتأمينات النقدية...الخ.
يجدر بالذكر أن الضمانات العينية تخضع لمتابعة مزدوجة من قبل مديرية الشؤون 

القانونية و مصلحة إدارة و رقابة محفظة التمويالت.

4.8  المخاطر العملياتية :
ترتبط هذه المخاطر باحتمال حدوث خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لخطأ في البرامج 

المعلوماتية أو في معالجة العمليات أو نتيجة �خطاء ارتكبت من قبل الموظفين.
يعمل المصرف على التقليل من هذه المخاطر عن طريق وضع إجراءات و سياسات بهدف 

تقييم و مراقبة هذا النوع من المخاطر.

تم تأسيس لجنتين ل¼شراف على هذه المهمة و هما: 
  لجنة ا�من ؛ 

  لجنة حماية النظم المعلوماتية.

من جهة أخرى، أنشأ المصرف هيكل مكلف بحماية ا�نظمة المعلوماتية �جل احتواء جزء 
من المخاطر العملياتية حيث يتم ضبط هذه المخاطر عبر تطوير أداتين أساسيتين تتمثالن 

في تحليل النتائج على النشاط في حالة الكوارث و ا�ضرار و مخطط استمرار نشاط 
المصرف.

كما قام المصرف خالل سنة 2012 بانشاء خلية لتسيير المخاطر العملياتية.  

5.8  مخاطر السيولة : 
يقصد بمخاطر السيولة خطر التواجد بصفة هيكلية في حالة عجز عن الوفاء بالتزامات 
تسديد المبالغ المستحقة تجاه الزبائن أو أشخاص آخرين عند بلوغ ا�جل المحدد لذلك، 

مما يؤدي إلى تكبد خسائر ضخمة أو تهديد وجود المصرف. 

يعد المصرف تدريجيا وسائل تسمح له بامتالك نظرة واضحة على المدى القصير عن 
العناصر المكونة للخزينة لتجنب مواجهة أي مخاطر.
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ا�يضاح 9 : معلومات حول رأس المال

طبقا لنظام بنك الجزائر رقم 08-04 المؤرخ في 2008/12/23، المتعلق برأس المال ا�دنى 
للبنوك و المؤسسات المالية الناشطة بالجزائر، يبلغ رأسمال المصرف 000 000 000 1 دج. 

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

فيما يلي تركيبة المساهمين : 
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ا�يضاح 10 : ا�جور و االمتيازات الممنوحة للموظفين

1.10  مصاريف الموظفين : 

تتمثل مصاريف الموظفين التي يتحملها المصرف في الرواتب وا�جور، التعويضات والمنح 
إضافة إلى مصاريف التأمين في الضمان االجتماعي و مصاريف التكوين. 

عالوة على ذلك، و طبقا لمبدأ الفصل بين السنوات المالية، يضاف إلى محتوى هذا البند 
مخصص العطل المدفوعة  ( تراكم عطل مستحقة و غير مستهلكة لتاريخ 

 .( 2012-12-31

فيما يلي العناصر ا�ساسية التي تشكل مصاريف الموظفين لسنة  2012 :

2.10  توزيع الموظفين حسب الفئات المهنية :

في نهاية سنة 2012 ، بلغ عدد موظفي المصرف 169 موظفا موزعين على الهياكل 
الرئيسية و الوكاالت.

يبين الجدول اàتي توزيع الموظفين حسب الفئة المهنية :  

إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012إيضاحات حول البيانات المالية 31 ديسمبر 2012
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فرع دالي ابراهيم :
233 شارع أحمد واكد دالي ابراهيم-الجزائر

  (+213) (021) 37 27 17 الهاتف : 
الفاكس : 25 04 91 (021) (213+)  

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

  (+213) (021) 24 00 25 الهاتف : 
الفاكس : 96 42 24 (021) (213+)  

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

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

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

الهاتف :    24 46 40 (025) (213+)
(+213) (025) 40 48 06 الفاكس : 

شبكة المصرفشبكة المصرفشبكة المصرفشبكة المصرفشبكة المصرف

www.alsalamalgeria.com

افتتاح فرع سطيف 14 أكتوبر 2012افتتاح فرع سطيف 14 أكتوبر 2012افتتاح فرع سطيف 14 أكتوبر 2012افتتاح فرع سطيف 14 أكتوبر 2012افتتاح فرع سطيف 14 أكتوبر 2012
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ألمانيا

1- بنك كومرز فرانكفورت
      د-60261 فرانكفورت ، ألمانيا

2- دوتش بنك
      60325 فرانكفورت ، ألمانيا

3- النداس بنك
      د-70173 ستوتغارت ، ألمانيا

أستراليا

1- بنك رايفايزن الدولي
      1030 فيينا ، النمسا

2- بنك يوني كريديت النمسا
     أ  1010فيينا ، النمسا

3- بنك كومرز النمسا
      أ  1130فيينا ، النمسا

النمسا

1- بنك اليوباف العربي الدولي
     ص.ب: 11529 المنامة ، مملكة البحرين

2- بنك المشرق البحرين
     ص.ب: 1320 المنامة ، مملكة البحرين

3- بنك البركة ا�سالمي
      ص.ب: 1882 المنامة ، مملكة البحرين

البحرين

1- بنك ك.بي.سي
     1080 بروكسل ، بلجيكا

2- بنك أي.أن.جي
بلجيكا     ب 1000 بروكسل ، بلجيكا

1- جي بي مورغن سيدني 
      ص.ب:9816 سيدني، أستراليا

1- جيب ي مورغن بكين
     بكين ، الصين

2- والس فارغو شنغهاي
الصين     شنغهاي ، الصين

شبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلين
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شبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلين

اسبانيا

1- أريسبنك
      28046 مدريد ، اسبانيا

2- البنك المغربي الدولي للتجارة
      28006 مدريد ، اسبانيا

3- كايشا بنك
      08028 برشلونة ، اسبانيا

4- بنك سبدال
      08201 سبدال مدريد ، اسبانيا

5- بنك بنكو بوبوالري

1- يوباف
      92523 باريس ، فرنسا

2- بنك بي.إي.أ
      75008 باريس ، فرنسا

3- بنك بلوم فرنسا
      75008 باريس ، فرنسا

4- البنك التونسي الخارجي
      75001 باريس ، فرنسا

5- البنك المغربي الدولي للتجارة
      75017 باريس ، فرنسا

6- بنك بريد
      207 شارع دي بيرسي ، 75012 باريس ، فرنسا

فرنسا

1- يوباف
     ص.ب: 9917 وانشاي ، هونغ كونغ

2- جي بي مورغن
     هونغ كونغ

3- والس فارغو
      12 تايكو شينغ ، هونغ كونغ

هونغ كونغ
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1- بنك بيروت
     ص.ب: 117354 بيروت ، لبنان

2- البنك اللبناني الفرنسي
     حمرة ، بيروت ، لبنان

1- بنك مونت دي باسكي دي سيينا
      92523 سيينا ، إيطاليا

2- بنك يو.با.إي
      75008 روما ، إيطاليا

3- أوني كريديت
      75008 روما ، إيطاليا

4- بنك بوبوالر
      75001 فيرونا ، إيطاليا

إيطاليا

1- جيب ي مورغن
     شارع كالينا سانتا كروز مومباي ، الهند

2- بنك المشرق
الهند     1000 مركز الراهجة مومباي ، الهند

1- اليوباف
     5 كوندا جامبوشو، شيوداكو،طوكيو، اليابان

2- جيب ي مورغن
     شيوداكو ، طوكيو ،اليابان

3- والس فارغو
     شيوداكو ، طوكيو ، اليابان

اليابان

1- اليوباف
     سيول100-712 جمهورية كوريا

2- جيب ي مورغن
     سيول100-120 جمهورية كوريا

3- بنك كوريا للمبادالت التجارية
     سيول 100-793 جمهورية كوريا

كوريا

لبنان

شبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلين
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شبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلين

1- بنك التجارة و ا�ستثمار
     جنيف ، سويسرا

2- القرض السويسري
سويسرا     زيورخ ، سويسرا

السويد
1- بنك سفانسكا 

     10670 ستوكهلم ، السويد

تايالندا

1- جيب ي مورغن
     110 تايبي ، تايوان

2- والس فارغو
تايوان     44 شونق شان شمال تايبي ، تايوان

1- جي بي مورغن شايز
     نيويورك 10017

2- والس فارغو
     نيويورك 10019

1- جيب ي مورغن 
     10500 بانكوك ، تايالند

1- بنك تونس و ا�مارات
      5 شارع محمد بدرة ، تونس

2- المؤسسة التونسية للبنوك
     شارع هادي نويرة ، تونس

3- بنك تونس العربي الدولي
      70-72 شارع حبيب بورقيبة ، تونس

4- مصرف الزيتونة
      2015 الكرام ، تونس

5- بنك تونس
      حي الترك ، 1001 تونس

تونس

الواليات المتحدة
ا¢مريكية

50
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شبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلينشبكة المراسلين

51

1- البنك العربي التركي
      34367 اسطنبول ، تركيا

2- بنك الضمان التركي
     34340 اسطنبول ، تركيا

3- البنك التركي للمشاركة المالية
    34876 اسطنبول ، تركيا

4- البنك الكويتي التركي
      34394 اسطنبول ، تركيا

5- أكا بنك
      34330 اسطنبول ، تركيا

تركيا

1- بنك دبي ا�سالمي
      ص . ب :  1080 الديرة ، دبي

2- بنك المشرق
     ص.ب:1250الديرة ، دبي

3- المصرف
    ص.ب:46733 أبو ظبي

4- حبيب بنك
     ص.ب: 3138 برج دبي ، دبي

ا�مارت العربية
المتحدة

1- البنك التجاري العربي البريطاني
      8-10 مونسون هاوس ، لندن

2- والس فارغو
     لندن

3- بنك المشرق
    لندن

4- جيب ي مورغن
     لندن

المملكة
المتحدة


