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اعتمــاد أرفع معاييـر الجـودة في ا¡داء، لمواجهـة التحديـات 
المستقبليــة في ا¡سـواق المحليــة و ا�قليمية، و العالمية، 

مع التركيــز على تحقيق أعلى نسبــة من العائدات للعمـالء 
و المساهمين على السواء.

مهمتنـا :

الريــادة فـي مجـال الصيرفـة الشـاملة، بمطابقـة مفاهيـم 
الشـريعة ا�سالميــة، و بتقديـم خدمـات و منتجات مبتكرة، 

معتمدة من الهيئـة الشرعيـة للمصـرف.

رؤيتنـا :

: إننـا في مصرف السـالم - الجزائر نتبنـى التميز كثقافة  التميــز
جماعيـة، و فرديـة، نسـعى لتحقيقها بأعلـى المعايير، في كل 
ما نقوم به من أعمـال، فذلك يعد دافعنا لتحقيق أهدافنـا. 

ا�لتــزام: هـو شعورنــا بالمسؤوليــة، و عملنــا على ا�ستجابــة 
لكافـة الحاجيـات المطلوبـة، و المنتظرة من قبل متعاملينا و 

زمالئنـا.

التواصــل: لقـد جعلنـا مـن التواصـل الداخلـي/ الخارجـي، أهـم 
أولوياتنـا، �دراكنــا أنـه الوسـيلة المثلـى لتقديـم أفضل خدمة 

لعمالئنـا.

قيمنـا :

مهمتنا، رؤيتنا، قيمنا
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Earnings per share (DA million)
Up 259%

2016 : 216
2015 :   61

صافي العائد على السهم

Return on equity (DA million)
Up 233%

2016 : 7,02%
2015 : 2,11%

العائد على حقوق المساهمين

Return on Assets (DA million)
Up 174%

2016 : 2,03%
2015 : 0,74%

العائد على ا¡صول

Net Profit (DA million)
Up 259%

2016 : 1 080
2015 :    301

صافي الربح

Net Operating Income (DA million)
Up 25%

2016 : 2 769
2015 : 2 214

الناتج البنكي

Total facilities (DA million)
Up 38%

2016 : 29 377
2015 : 21 268

مجموع التسهيالت

Total equity (DA million)
Up 8%

2016 : 15 381
2015 : 14 301

حقوق المساهمين

Total deposits (DA million)
Up 46%

2016 : 34 512
2015 : 23 685

مجموع الودائع

Total assets (DA million)
Up 31%

2016 : 53 104
2015 : 40 575

مجموع ا¡صول

أهم مؤشرات النشاط
بالدينار الجزائري
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أهم مؤشرات النشاط
بالدوالر ا�مريكي

Earnings per share (USD million)
Up 259%

2016 : 1,95
2015 : 0,54

صافي العائد على السهم

Return on equity (USD million)
Up 233%

2016 : 7,02%
2015 : 2,11%

العائد على حقوق المساهمين

Return on Assets (USD million)
Up 174%

2016 : 2,03%
2015 : 0,74%

العائد على ا¡صول

Net Profit (USD million)
Up 259%

2016 : 10
2015 :   3

صافي الربح

Net Operating Income (USD million)
Up 25%

2016 : 25
2015 : 20

الناتج البنكي

Total facilities (USD million)
Up 38%

2016 : 264
2015 : 191

مجموع التسهيالت

Total equity (USD million)
Up 8%

2016 : 138
2015 : 129

حقوق المساهمين

Total deposits (USD million)
Up 46%

2016 : 311
2015 : 213

مجموع الودائع

Total assets (USD million)
Up 31%

2016 : 478
2015 : 365

مجموع ا¡صول
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السيد :
”عارف عبد ا� عبد الرحمان الهرمي“

عضو مجلس ا�دارة

السيد :
”عبد الرحمان أحمد عبد ا� سنان“

عضو مجلس ا�دارة

السيد :
”أنور خليفة السادة“

عضو مجلس ا�دارة

السيد :
”النور عجبنا عز العرب“

عضو مجلس ا�دارة

السيد :
”محمد علي خميس محمد الحوسني“

عضو مجلس ا�دارة

السيد :
”عيسى عبد ا� بوحجي“

عضو مجلس ا�دارة

السيد :
”محمد عمير يوسف أحمد المهيري“

رئيس مجلس ا�دارة

أعضاء مجلس ا�دارة
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أعضاء ا�دارة التنفيذية

”عبد الرحمن بن لحفصي“
نائب المدير العام المكلف بالمساندة و التطوير

”ناصــر حيــدر“
المدير العام

”سفيان جبايلي“
رئيس قطاع النشاط التجاري

”عبد الكريم تيقمونين“
مدير الموارد البشرية

”محمد مجبر“
مدير التدقيق الداخلي

”سمير رزاق“
مدير الرقابة المالية و الخزينة

”سعيد تلحاجت“
مدير إدارة التجارة الخارجية

”محمد هشام القاسمي الحسني“
المراقب الشرعي للمصرف
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فضيلة الدكتور :
”عزالدين بن زغيبة“

نائب الرئيس

فضيلة الدكتور :
”محمد عبد الحكيم زعير“

عضو و أمين سر الهيئة

فضيلة الدكتور :
”العياشي الصادق فداد“

عضو 

فضيلة الدكتور :
”أبوبكر بن لخضر لشهب“

عضو

فضيلة الدكتور :
”حسين حامد حسان“

رئيس الهيئة

هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية
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مدققي الحسابات الخارجيين

مكتب السيد :
”السعيد قديــم“

مكتب السيد :
”عبد الحميد حجــوط“
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كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة
”محمد عمير بن يوسف المهيري“

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

أشرف الخلق و المرسلين

و بعد ؛
السادة / أعضاء مجلس ا�دارة ؛

أصحاب الفضيلة / رئيس و أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية ؛
السادة المساهمين ؛

السالم عليكم و رحمة ا· و بركاته ؛

أتقـدم بشـكري الخالـص للسـادة المسـاهمين علـى ثقتهـم و ل�خـوة أعضاء مجلـس ا�دارة 
علـى دعمهـم و مسـاندتهم و ل�دارة التنفيذيـة التي تعمل جاهدة من أجـل تحقيق أهداف 

المصرف متبعة في ذلك توجيهات مجلس ا�دارة.

ا�خوة الكرام

با�صالـة عـن نفسـي و بالنيابـة عـن إخواني أعضـاء مجلـس ا�دارة، يطيب لـي أن أقف معكم 
على أداء المصرف و إنجازاته لسنة 2016.

لعـل مـا يجـدر ذكـره فـي المقـام ا�ول هـو تعييـن السـيد حيـدر ناصـر فـي منصب مديـر عام 
مصـرف السـالم-الجزائر ابتـداء مـن الفاتح جانفـي 2016،  و الذي قام باتخـاذ تدابير و اجراءات 
أثـرت بشـكل مباشـر فـي إعطـاء قفـرة نوعيـة فـي نشـاط المصـرف، حيـث تـم إعـادة هيكلـة 

ا�دارات التجارية و التمويلية من أجل تنشيط الجانب التجاري و التسويقي للمصرف.

و عليه كانت النتائج المسـجلة لسـنة 2016 ممتازة حيث بلغ إجمالي المركز المالي مسـتوى 
53 مليـار دينـار جزائـري بنمـو نسـبته 31% عـن مسـتواه عنـد نهايـة سـنة 2015 و بلغـت قيمة 

السـيولة مسـتوى 19 مليار دينار جزائري بزيادة نسـبتها 19% عن مسـتواها نهاية سـنة 2015، 
كما بلغ رصيد محفظة التمويالت المباشـرة سـنة 2016 مستوى 29 مليار دينار جزائري بزيادة 
بلغت نسـبتها 38% عن المسـتوى المسـجل في نهاية سـنة 2015. كما تجدر ا�شـارة إلى أن 
المصـرف قـام باسـترجاع أصـول فـي إطـار تحصيـل مسـتحقات الديـون المتعثـرة بمبلغ 706 

مليون دينار جزائري.
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و مـن جانـب آخـر، عرفـت ودائـع العمـالء خـالل سـنة 2016 نمـوا معتبـرا بنسـبة 46% مقارنـة 
بمسـتواها عنـد نهايـة سـنة 2015 ممـا سـمح بتسـجيل معامـل ا�سـتخدامات إلـى المـوارد  

مستوى 85% مع نهاية سنة 2016 مقارنة بـ 95% نهاية 2015.

أمـا حقـوق المسـاهمين فقـد عرفـت زيـادة لتبلـغ مسـتوى 15,3 مليـار دينـار جزائـري بزيـادة 
نسبتها 8% عن مستواها عند نهاية سنة 2015.

و بخصـوص التزامـات المصـرف تجـاه متعامليـه فقـد إرتفعـت إلتزامـات التمويل بنسـبة %20 
لتصـل إلـى مسـتوى 11 مليـار دينار جزائري في نهاية ديسـمبر 2016 مقارنة بمسـتوى 9 مليار 
دينـار جزائـري عنـد نهايـة سـنة 2015 و ذلـك علـى الرغـم مـن ا�جـراءات المتخـذة مـن طـرف 

السلطات و الهادفة إلى تقليص حجم ا�ستيراد لتشجيع ا�قتصاد الوطني.

في حين بلغت التزامات خطابات الضمان مستوى 7 مليار دينار جزائري بإنخفاض نسبته %13 
عن مستواها عند نهاية سنة 2015.

و بلـغ الناتـج البنكـي للمصرف لسـنة 2016 مسـتوى 2,7 مليار دينار جزائري مقابـل 2,21 مليار 
دينار جزائري لسـنة 2015، كما بلغت أعباء ا�سـتغالل مسـتوى 1,365 مليار دينار جزائري عند 

نهاية سنة 2016 مقابل 915 مليون دينار جزائري لسنة 2015.

و كمحصلة لذلك فقد بلغت النتيجة الصافية لسنة 2016 مستوى 1,080 مليار دينار جزائري 
ما يعادل 10 مليون دوالر.

و فـي النهايـة اسـمحوا لـي أن أتقـدم باسـمي و باسـم السـادة أعضـاء مجلـس ا�دارة بجزيل 
الشـكر و بالـغ التقديـر لجميع موظفي مصرف السـالم-الجزائر و على رأسـهم المدير العام 

على هذا ا�داء الممتاز.

”محمد عمير بن يوسف المهيري“
رئيس مجلس ا�دارة

و ا� ولي التوفيق
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تقرير نشاط المصرف

رغـم الوضـع ا�قتصـادي و المالي الصعب الذي عرفته الجزائر خالل سـنة 2016، تمكن المصرف من 
تحقيـق ا�هـداف المسـطرة حيـث سـجلت كل المؤشـرات تجـاوزا للنقاط المسـتهدفة فـي الموازنة 

التقديرية.

1. النشاط التجاري :
تفعيـال للنشـاط التجـاري للمصرف تـم إعادة هيكلة إدارتـي التمويـالت و العمليات التجاريـة و التركيز 
على دعم نشـاط الفروع، و قد سـجلت الودائع ارتفاعا ملحوظا في سـنة 2016 بنسبة 46%  مقارنة 
بنفـس الفتـرة لــ 2015 منتقلـة مـن 210 مليـون  دوالر إلـى 305 مليـون دوالر، و قـد تمكـن المصـرف 
عمومـا مـن تحقيـق التوازنات المسـتهدفة فـي تركيبة الودائع حيـث تمثل حسـابات الودائع الجارية 
34% مـن إجمالـي الودائـع و قـد انتقلت مـن  مبلغ 67.5 مليون دوالر إلى 105 مليون دوالر أي بنسـبة 
نمـو 56% نتيجـة السـتقطاب متعامليـن جـدد و توطيـن عملياتهـم الجاريـة بالمصـرف ( فتـح 887 
حسـاب جديد)، و بنفس المنحى سـجلت حسابات ا�فراد ارتفاعا ملحوظا ( فتح 621 حساب جديد) 
بفضـل توطيـن رواتـب الموظفين و عرض خدمات جديدة في مجال التجزئة ( التمويل ا�سـتهالكي، 

الخدمات ا�لكترونية، بطاقات الدفع...).

و تمثل حسابات ا�ستثمار و ا�دخار نسبة 27% من إجمالي الودائع و قد انتقلت من مبلغ 55 مليون 
دوالر إلـى 88 مليـون دوالر أي بنسـبة نمو 44% نتيجة لتعزيز سـمعة المصرف بالسـوق و عرض أفضل 

الخدمات و تم تسجيل فتح 818 حساب ادخار جديد سنة 2016،
كمـا تمثـل حسـابات التأمينـات النقديـة نسـبة 39% مـن إجمالـي الودائـع و قـد انتقلت مـن مبلغ 86 
مليون دوالر إلى 119 مليون دوالر  أي بنسـبة نمو 39%  نتيجة لتحسـن خدمات المصرف و اسـتقطاب 
متعامليـن جـدد مـا انعكـس إيجابـا علـى نشـاط المصـرف بتسـجيل ارتفـاع محسـوس فـي عمليات 
التجـارة الخارجيـة (ا�عتمـادات المسـتندية  و بواليـص التحصيـل) و إصدار مختلف الكفـاالت في إطار 
الصفقات الموطنة بالمصرف، حيث أبرم المصرف اتفاقية تهدف الستغالل فائض السيولة في إطار 

صيغة المضاربة ترست بنك،
كما يسعى �برام اتفاقية مماثلة مع بنك البركة الجزائري على اعتبار أن هاتين المؤسستين توفران 
فرص توظيف ا�موال وفق أحكام الشـريعة، و يسـعى المصرف أيضا �برام اتفاقية تبادل السـيولة 

مع البنك المركزي في إطار السوق النقدي و عمليات إعادة التمويل.

2. التمويالت :
واكبـت لجنـة التمويـالت المنبثقة عن مجلس ا�دارة على تفعيل نشـاط التمويل عبر اسـتالم ملفات 
التسـهيالت التـي تدخـل ضمـن صالحياتهـا و صالحيات مجلـس ا�دارة و البث فيها عـن طريق التمرير 
ممـا أضفـى سـرعة و مرونـة معتبـرة في معالجـة هذه الملفـات، و قد سـجلت محفظـة التمويالت 
المباشـرة ارتفاعـا بنسـبة 32% منتقلـة مـن 208 مليـون دوالر فـي 2015 الـى 276 مليـون دوالر فـي 
2016 نتيجـة لتطبيـق اسـتراتيجية توزيـع المخاطـر و تنويـع صيـغ التمويل و دعم نشـاط اسـتقطاب 
المتعامليـن المتميزيـن و تبقـى التمويـالت قصيـرة ا�جـل تمثل أكبر حصـة في المحفظـة ا�ئتمانية  
بنسـبة 73% موزعـة علـى عدة قطاعات أهمها قطاع التجـارة ( مواد البناء، المـواد الغذائية، ا�عالف، 
ا�لبسـة الجاهزة، المواد ا�ولية، قطع الغيار ) - قطاع الترقية العقارية - قطاع المقاوالت - قطاع 

الصناعات التحويلية،
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تقرير نشاط المصرف

كمـا سـجلت عمليـات التمويـل العقـار لÎفـراد و الشـركات الصغيـرة و المتوسـطة قفـزة نوعيـة في 
2016 منتقلـة مـن 4.4 مليـون دوالر في 2015 إلى 23 مليون دوالر حيث تم العمل على تنويع صيغ 
التمويـل المخصصـة الحتياجات رأس المال العامل و السـيولة على المـدى القصير (30 يوم) باللجوء 

إلى صيغة المضاربة حيث بلغ رصيدها 10.5 مليون دوالر في نهاية 2016،
و بنفس المنحى، سجلت التمويالت غير المباشرة ارتفاعا كبيرا منتقلة من 1.1 مليار دوالر في 2015 
الخارجيـة  التجـارة  عمليـات  إلـى  مقسـمة   %33 نمـو  بنسـبة  أي   2016 فـي  دوالر  مليـار   1.5 إلـى 
(اعتمادات/بوالـص تحصيـل) التي بلغ حجم  عمليات التجـارة الخارجية مبلغ 914 مليون دوالر نتيجة 
مباشـرة لتحسـن خدمات المصرف في هذا القطاع و اسـتقطاب شـركات جديدة تبحث على جودة 
الخدمات و السـرعة في التنفيذ، و خطابات الضمان التي بلغ حجمها مبلغ 43.3 مليون دوالر بنسـبة 
نمـو 45% نتيجـة دعم المصرف لقطاعي ا�شـغال العمومية و المقاوالت و المشـاركة في مختلف 

المعارض المخصصة لهذا القطاع و استقطاب أهم المتعاملين.  

3. الخدمات ا
لكترونية :
و فـي مجـال الخدمات ا�لكترونية فقـد تمكن المصرف في 2016 من تحقيق قفزة نوعية لعمالئه 
مـن خـالل إطالق منتجات جديدة كالتوطين ا�لكتروني لعمليات التجارة الخارجية و فتح ا�عتمادات 
المسـتندية و تعزيز مبيعات الخدمة ا�لكترونية حيث تم تسـجيل اشـتراك 874 متعامل جديد في 
خدمـة "السـالم مباشـر" التـي تسـمح للمتعامليـن بتنفيـذ عمليـات التحويـل و ا�طـالع علـى أرصدة و 
كشـوف الحسـابات و تـم تفعيـل خدمـة الدفع الجبائـي (جبايتك) التي تسـمح لمتعاملـي المصرف 
(الشـركات الكبـرى) بتسـديد الجبايـة عبـر ا�نترنـت، كمـا تم توزيـع 399 بطاقـة دفـع الكتروني و 20 

جهاز دفع إلكتروني جديد عبر محالت المراكز التجارية،
كما تم تنظيم عدة عمليات ترويجية لمنتج دفتر ا�دخار بالمراكز التجارية بالعاصمة و سطيف حيث 
سـجلت إقبـاال كبيـرا للمواطنيـن (تـم تقديم عرض مغري يسـمح با�سـتفادة من خصـم 10% على 
مشـتريات مالبـس Adidas و LC Waikiki مقابـل فتـح حسـاب توفيـر بالمصـرف) و تـم إبـرام عـدة 
اتفاقيـات مـع ممثلـي الخدمات ا�جتماعية لمؤسسـات و شـركات حكومية تسـمح لموظفيها من 

ا�ستفادة من تمويالت استهالكية أو عقارية. 
و فـي نفـس المجـال يسـعى المصـرف إلـى إطـالق بطاقـة الدفـع و السـحب علـى حسـابات ا�دخـار 
منتصـف فيفـري2017، و أيضـا مشـروع البطاقـة الدوليـة VISA حيث تم الحصول علـى ا�عتماد من 
طرف شـركة فيزا، و سيشـرع المصرف في تسـويق هذه الخدمة بداية شـهر ماي 2017 كما سـيتم 

إطالق الفروع ا�توماتكية خالل نفس السنة.

4. العمليات المالية :
و فيمـا يخـص عمليـات المقاصـة اÐليـة و نظـام الدفع للمبالـغ الكبـرى و العمليات بالعملـة الصعبة 
فقد بلغت قيمة الشيكات المتداولة عبر نظام المقاصة اÐلية خالل سنة 2016 قيمة 178,41 مليار 
دج (1.61 مليار دوالر) من خالل 137 ألف شـيك، مسـجلة نسـبة نمو بلغت 19% مقارنة بسـنة 2015 

حيث كانت قيمة التعامالت 149 مليار دج من خالل 118 ألف عملية،
و بلغت قيمة التحويالت المتداولة عبر نظام الدفع اÐلي للمبالغ الكبرى خالل سنة 2016 ما يعادل 
23,7 مليـار دج (214 مليـون دوالر ) مـن خـالل 2421 عمليـة، مسـجلة نسـبة نمـو بلغـت قيمتـه %7 
مقارنة بسنة 2015 حيث كانت قيمة التعامالت 22.3 مليار دج من خالل 2218 عملية، أما العمليات 

بالعملة الصعبة فقد قدرت قيمتها 160 مليار دج ما يعادل  (1,44 مليار دوالر).
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تقرير نشاط المصرف

5. التجارة الخارجية :
و فـي مجـال التجـارة الخارجيـة فقـد قدر عـدد ا�عتمـادات المسـتندية  المعالجة 1979عملية سـنة 
2016 بقيمة 61.5 مليار دج (559 مليون دوالر)، فيما تم تسجيل 29 عملية تصدير إلى الخارج بقيمة 
إجماليـة تقـدر بــ 28 مليـون دج، كمـا تـم فتـح عدة خطـوط ضمانات مـع البنـوك المراسـلة منها بنك 
CNH البنـك ا�سـباني BMCE و البنـك الفرنسـي BRED و تـم فـي هذا ا�طار مبادلـة مفاتيح خطوط 

سويفت RMA مع عدة بنوك (فرنسية -سويسرية -هولندية -تركيا...)،
كما تم تفعيل نظام NOTIFIER EMAIL الذي يسـمح بإرسـال نسـخة من رسـائل سـويفت من فئة 

202MT و 700MTو 707MT عبر البريد ا�لكتروني للمتعاملين.

6. نظام المعلومات :
و لمواكبـة التطـور الكبيـر الـذي شـهده النشـاط التجـاري للمصـرف تـم إنشـاء خليـة لتطويـر نظـم 
المعلومـات مـن بيـن مجموعة مـن الكفاءات قامـت خالل هذه السـنة بإنجاز عدة مشـاريع تطوير و 
تقييـس لعمليـات المصـرف و تعمـل حاليـا لترقيـة نظـام المعلومـات المصرفـي T24 مـن نسـخته 

السابعة إلى النسخة السادسة عشر.

 7. التدقيق و المخاطر :
و تـم خـالل سـنة 2016 تفعيل لجنـة التدقيق التابعة لمجلـس ا�دارة حيث عقـدت أربعة اجتماعات، 
تم من خاللها تدعيم الرقابة الدورية على عمليات المصرف و توسيع نطاقها على جل العمليات، و 

تم وضع نظام التصنيف ا�ئتماني الداخلي قيد التنفيذ كآلية لقياس المخاطر االئتمانية،
و في هذا السـياق تم اعتماد سياسـة تسـيير مخاطر السـيولة و سياسـة إدارة المخاطر العملياتية و 
مرتبطـة  الشـرعي  بالتدقيـق  متعلقـة  مهـام  اسـتحداث  تـم  كمـا  ا�متثـال،  علـى  الرقابـة  سياسـة 
بالمراقبيـن و المدققيـن الداخلييـن علـى مسـتوى الفـروع مـن أجـل التحكـم أكثـر فـي المخاطـر 

الشرعية.

 8. التنظيم :
و فـي إطـار تنظيم نشـاط المصرف، عرفت سـنة 2016 إعداد مجموعة من النصـوص التنظيمية بلغ 
عددهـا 33 نصـÕ، تشـمل ا�جـراءات، التعليمـات، دليـل المسـتعمل (لمنتجـات المصـرف: ا�جارة-بيـع 
ا�جل-السلم-االستصناع-المشـاركة-المضاربة)، دليـل إجـراء أمـن نظـم المعلومـات، و مختلـف 

جوانب نشاط المصرف من بينها التمويل ا�ستهالكي، التمويل العقاري لÎفراد، الدفع االلكتروني.

 9. الموارد البشرية :
و فيمـا يتعلـق بالمـوارد البشـرية فقـد تـم خالل سـنة 2016 إعـادة هيكلـة إدارة الموارد البشـرية بما 
المتضمنـة  و  جديـدة  رواتـب  منظومـة  وضـع  و  المصرفـي  للعمـل  الحديثـة  بالتوجهـات  يتماشـى 
لمصفوفة رواتب النجاعة للمصرف و تحديد العالوات و المنح و وضع آلية تقييم ا�هداف التسويقية 
و تحديد مكافآت المبيعات لفئة مستشاري الزبائن و المكلفين با�عمال باالضافة إلى وضع إجراءات 

تسيير الساعات ا�ضافية و مهمات العمل داخل و خارج الوطن. 
كمـا تـم خـالل سـنة 2016 توظيـف 45 موظفـا جديـدا ليبلـغ العـدد ا�جمالـي للموظفيـن 272 و 
الشـروع فـي التوظيـف مـا قبل التشـغيل بالتنسـيق مـع الوكالة الوطنية للشـغل حيث تـم توظيف 
إحـدى عشـر 11 عنصـرا جامعيـا، و فـي مجال التدريـب تم عقـد 60 دورة تدريبية من بينهـا 10 دورات 

داخلية و 50 دورة خارجية ضمت 166 موظفا مشاركا. 
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تقرير نشاط المصرف

10. ا
نتشار الجغرافي :
و فيمـا يخـص ا�نتشـار الجغرافـي لفـروع المصـرف فقـد تـم افتتـاح سـابع فـرع للمصـرف بمدينـة 
قسـنطينة بتاريـخ 30 نوفمبـر 2016 (دالـي ابراهيم-بـاب الزوار-البليدة-القبة-سـطيف-وهران) و 
إطـالق ا�شـغال فـي كل مـن سـطاوالي٬ سـيدي يحيـى٬ بسـكرة٬ باتنـة، ورقلـة، حيـث مـن المفتـرض 

افتتاحهم سنة 2017.
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تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية
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تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية
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تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية
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تقرير محافظي الحسابات
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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 حسابات لدى الهيئات المالية

5 تمويل الزبائن

6 أصول مالية مملوكة إلى غاية ا�ستحقاق

7 الضرائب الجارية-أصول

8 الضرائب المؤجلة-أصول 

9 أصول أخرى 

10 حسابات التسوية 

12 العقارات الموّظفة 

13 ا�صول الثابتة المادية 

14 ا�صول الثابتة غير المادية 

15 فارق الحيازة 

مجموع ا�صول

11 المساهمات في الفروع، المؤسسات
         المشتركة أو الكيانات المشاركة 

2016ا
يضاح

3.2

4.2

5.2

6.2

7.2

8.2

9.2

10.2

11.2

40 575 207

83 177

21 268 340

199 910

14 804

179 282

182 070

10 000

2 697 882

88 062

15 851 680

2015

18 923 368

210 776

29 377 096

12 754

53 056

946 118

152 581

10 000

357 065

3 000 787

60 318

53 103 919

الميزانية بآالف الدينار الجزائري

البيانات المالية
كما في31 ديسمبر 2016
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207 575 40مجموع الخصوم

الخصوم

1 البنك المركزي

2 التزامات تجاه الهيئات المالية 

3 التزامات تجاه الزبائن

4 التزامات ممثلة بورقة مالية

5 الضرائب الجارية- خصوم

6 الضرائب المؤجلة- خصوم

7 خصوم أخرى

8 حسابات التسوية 

9 مؤونات لتغطية المخاطر و ا�عباء 

10 إعانات التجهيز-إعانات أخرى ل�ستثمارات 

12 ديون تابعة 

13 رأس المال 

14 عالوات مرتبطة  برأس المال 

15 احتياطات 

16 فارق التقييم 

17 فارق إعادة التقييم 

18 ترحيل من جديد (+/-) 

19 نتيجة السنة المالية (+/-) 

11 أموال  لتغطية المخاطر المصرفية العامة 

2016ا
يضاح

13.2

12.2

14.2

15.2

16.2

17.2

18.2

4 277 406

19 407 756

47 661

538 190

1 472 579

226 000

304 268

10 000 000

399 999

3 599 991

301 357

5 427 617

29 084 236

316 882

1 115 344

1 179 441

226 481

372 485

10 000 000

4 301 347

1 080 086

53 103 919

2015

الميزانية بآالف الدينار الجزائري

البيانات المالية
كما في31 ديسمبر 2016
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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 

2016ا
يضاح

1.3

2.3

3.3

4.3

11 175 518

6 931 390

4 254 978

28 003 878

9 310 106

8 007 907

2 000 676

15 794 689

2015

خارج الميزانية بآالف الدينار الجزائري

البيانات المالية
كما في31 ديسمبر 2016
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حساب النتائج بآالف الدينار الجزائري

21  الناتج الصافي للسنة المالية

1  + أرباح و نواتج التشغيل

2  نصيب المودعين في ا�رباح 

3  + عموالت (نواتج)

4  - عموالت (أعباء)

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

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

7  + نواتج النشاطات ا�خرى

8  - أعباء النشاطات ا�خرى 

9  الناتج البنكي 

10- أعباء إستغالل عامة 

12 الناتج ا
جمالي ل�ستغالل 

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

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

15 ناتج ا
ستغالل 

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

17  + العناصر غير العادية (نواتج) 

18 - العناصر غير العادية (أعباء) 

19 ناتج قبل الضريبة 

20 - ضرائب على النتائج و ما يماثلها 

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

2016ا
يضاح

4.4

3.4

1.4

2.4

5.4

8.4

7.4

11.4

10.4

6.4

9.4

1 080 086

5 083

717 907

2 261 997

205 547

78

2 769 196

225 787

425 300

3 102

1 365 471

344 379

668 725

1 177 938

1 502 284

1 505 386

301 357

2 880

 584 807

1 758 252

125 930

35

2 214 284

201 686

176 023

915 333

803 866

183 981

1 097 265

477 380

477 380

2015

12.4

البيانات المالية
كما في31 ديسمبر 2016

25



جدول التدفقات النقدية بآالف الدينار الجزائري

1 ناتج قبل الضريبة

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

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

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

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

9  +/-التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات 
       مع الهيئات المالية 

10  +/-التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات 
          مع الزبائن 

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

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

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

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

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

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

       و التصحيحات 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 (ب) 

20  +/-التدفقات المالية المتأتية أو الموجهة 
          للمساهمين 

13  -الضرائب المدفوعة 

2016ا
يضاح

1 505 386

225 787

- 324 346

- 140 942

- 239 501

- 200 000

1 014 609

1 145 000

- 43 196

1 916 413

3 182 298

- 153 004

-35 422

- 188 426

477 380

201 686

619 885

- 310 425

511 146

3 844 824

229 100

- 334 931

3 738 993

4 727 519

-110 888

- 110 888

2015

البيانات المالية
كما في31 ديسمبر 2016
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21  +/-التدفقات الصافية ا�خرى لÎموال 
          المتأتية من أنشطة التمويل 

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

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

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

25  أموال الخزينة و معادالتها عند ا
فتتاح 

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

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

31  صافي تغير أموال الخزينة 

30  حسابات جارية (أصل و خصم) لدى المؤسسات
          المالية 

28  أموال الخزينة و معادالتها عند ا
قفال 

27  حسابات جارية (أصل و خصم) لدى المؤسسات
          المالية 

أموال الخزينة و معادالتها

التدفقات الصافية لÎموال الناجمة عن 
أنشطة التشغيل (أ) 

التدفقات الصافية لÎموال المرتبطة 
بأنشطة االستثمار (ب) 

التدفقات الصافية لÎموال المرتبطة 
بعمليات التمويل (ج) 

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

5.1

5.2

2 996 665

3 182 298

2 793

-

- 188 426

2 793

15 934 857

15 851 680

83 177

18 931 522

18 923 368

8 154

2 996 665

-

4 649 335

4 727 519

32 704

-

-110 888

32 704

11 285 522

11 221 358

64 164

15 934 857

15 851 680

83 177

4 649 335

-

جدول التدفقات النقدية بآالف الدينار الجزائري
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الرصيد في31 ديسمبر2014

تغير فوارق إعادة تقييم ا�صول 
الثابتة

تغير القيمة العادلة لÎصول 
المالية المتاحة للبيع

تغير فوارق التحويل

الحصص المدفوعة

عمليات الرسملة

 صافي نتيجة السنة المالية 
2015

تغير فوارق إعادة تقييم 
ا�صول الثابتة 

تغير القيمة العادلة لÎصول 
المالية المتاحة للبيع

تغير فوارق التحويل

الحصص المدفوعة

عمليات الرسملة

 صافي نتيجة السنة المالية
2016

عالوة ا
يضاح
ا
صدار

فارق إعادة
التقييم

رأس مال 
الشركة

فارق
التقييم

االحتياطات 
و النتائج

10 000 000---

6 ---000 000 10الرصيد في31 ديسمبر 2016

10 000 000

3 999 990

301 357

1 080 086

4 301 347

5 381 433

--- الرصيد في31 ديسمبر 2015

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

إلى 10 مليار دينار جزائري.

انطلق نشـاط المصرف بداية من تاريخ 20 أكتوبر 2008، تتكون شـبكته حاليا من07 فروع، و يتطلع 
إلى فتح 07 فروع جديدة خالل سنة 2017.

ا
يضاح 1: القواعد و الطرق المحاسبية

1.1 قواعد عرض البيانات المالية : 

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

المحاسبية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية ؛

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

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

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

ال يتجزأ من البيانات المالية.

2.1 طرق التقييم العامة :

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

طرق التقييم المتاحة.

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

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

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

ا�جنبية.

3.1 طرق التقييم الخاصة :

1.3.1 تمويل الزبائن :

يخضـع تمويـل الزبائن الختبارات دورية لنقص القيمة، حسـب المبادئ المنصوص عليها في النظام 
المحاسـبي المالـي و النظـام رقـم 03-14 المتعلـق بتصنيـف المسـتحقات و االلتزامـات بالتوقيـع 

للبنوك و المؤسسات المالية و تكوين المؤونات عليها.

إيضاحات حول البيانات المالية
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و على ضوء ما سبق، يتم تقييد تمويل 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 :

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

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

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

4.1 التغيرات في الطرق المحاسبية : 

السنة  في  استخدامها  تم  التي  الطرق  مع  متماثلة   2016 لسنة  المتبعة  المحاسبية  الطرق  إن 
السابقة و لم يتم إجراء أي تغيرات في الطرق المحاسبية .

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 اÐتي :

البنود

البنك المركزي

الصناديق (نقدا)

الخزينة العمومية و الصكوك البريدية

قيم أخرى

المجموع

2016

16 369 217

2 376 656

177 495

18 923 368

-

11 816 948

2 965 645

1 068 793

15 851 680

294

2015

الوحدة: آالف دج
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2.2 حسابات لدى الهيئات المالية : 

تظهـر تحـت هـذا البنـد مـن الميزانيـة الحسـابات الجارية أو �جـل لدى المؤسسـات الماليـة كما هي 
مبينة في الجدول اÐتي :

3.2 تمويل الزبائن :

يتضمن هذا البند التمويل المباشر الممنوح للزبائن (مع احتساب المخصصات).
يتم تحليل تمويل الزبائن كما يلي (بالقيمة ا�جمالية) :

حسب شكل التمويل : 
  

حسب المدة المتبقية :

البنود

حسابات جارية لدى المراسلين ا�جانب

حسابات �جل لدى البنوك المحلية

المجموع

2016

8 154

210 776

83 177

202 622

83 177

2015

الوحدة: آالف دج

البنود

تمويل ا�ستغالل

تمويل ا�ستثمار

تمويل عقاري لÎفراد

تمويل استهالكي لÎفراد

20162015

المجموع

20 169 054

10 071 614

494 700

46 826

30 845 987

16 567 805

6 430 485

92 031

956 79339 63حسابات جارية مدينة 

23 130 277

الوحدة: آالف دج

ا�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

2016

22 508 780

2 137 008

2 869 831

1 744 461

563 633

1 022 274

30 845 987

18 161 646

1 996 788

1 533 384

807 586

404 658

226 215

23 130 277

2015

المجموع

الوحدة: آالف دج
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حسب التوزيع الجغرافي :

إن جميـع الزبائـن المسـتفيدين من التمويل المباشـر هم أشـخاص طبيعيـون أو معنويون خاضعون 
 للقانون الجزائري و إقامتهم أو مقرهم في الجزائر.

حسب المتعامل ا�قتصادي :

حسب جودة المحفظة :

حسب أصناف الحقوق المصنفة :

ا�فراد

المجموع

المتعامل ا
قتصادي 

المؤسسات الخاصة

20162015

30 304 461

541 526

30 845 987

23 038 246

92 031

23 130 277

الوحدة: آالف دج

المجموع

جودة المحفظة

تمويالت سليمة

تمويالت مشكوك في أدائها

20162015

28 373 453

2 472 534

30 845 987

20 341 467

2 788 810

23 130 277

الوحدة: آالف دج

أصناف الحقوق المصنفة

تمويالت ذات مشاكل محتملة (%20)

تمويالت عالية المخاطر (%50)

تمويالت صعبة التحصيل (%100)

المجموع

2016

402 823

571 963

1 497 748

2 472 534

568 440

25 635

2 194 735

2 788 810

2015

الوحدة: آالف دج
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يوضح الجدول التالي المخصصات المكونة لتغطية الحقوق المصنفة : 

االعتبـار  بعيـن  يأخـذ  المصنفـة  الحقـوق  أن تحديـد مسـتوى مخصصـات  إلـى  ا�شـارة  كمـا تجـدر 
الضمانـات العقاريـة المتوفـرة و ذلـك وفقا للنظـام رقـم 03-14 المتعلق بتصنيف المسـتحقات و 

ا�لتزامات بالتوقيع للبنوك و المؤسسات المالية و تكوين المؤونات عليها. 

يبين الجدول التالي حركة المخصصات خالل سنة 2016 :

4.2 الضرائب الجارية - أصول :

يتضمن هذا البند فائض دفع الضرائب بالنسبة للضرائب المستحقة لفترة معينة، ال سيما تسبيقات 
ضريبة ا�رباح المدفوعة بشـكل ربع سـنوي و الرسـم على القيمة المضافة الذي يخصم مسـتقبال 

من المدفوعات لصالح إدارة الضرائب. 

البنود

الرصيد في بداية السنة

المخصصات المقتطعة

استرجاعات المخصصات

الرصيد في نهاية السنة

2016

1 861 937

275 637

668 683

1 468 891

1 391 441

629 797

159 301

1 861 937

2015

الوحدة: آالف دج

المجموع

البنود

رسم على القيمة المضافة قابل للخصم على
إقتناء االستثمارات 

تسبيقات ضريبة أرباح الشركات

رسم على القيمة المضافة قابل للخصم على
إقتناء السلع و الخدمات 

20162015

5 770

-

6 984

12 754

3 733

190 943

5 234

199 910

الوحدة: آالف دج

أصناف المخصصات

مخصصات بنسبة %20

مخصصات بنسبة %50

مخصصات بنسبة %100

المجموع

2016

78 995

283 382

1 106 514

1 468 891

118 397

13 449

1 730 091

1 861 937

2015

الوحدة: آالف دج
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 5.2 الضرائب المؤجلة - أصول :
يتـم تقييـد الضرائـب المؤجلـة عنـد وجـود فـارق مؤقـت بيـن القيـم المحاسـبية لÎصـول و الخصـوم 
المسـجلة في الميزانية و القيم الضريبية لهذه ا�خيرة، عندما يكون لهذه الفروق وقع في المسـتقبل 

على مدفوعات الضرائب.  
تحسـب الضرائب المؤجلة على أسـاس النسـبة الحالية (26%) لضريبة أرباح الشركات. و قد بلغت قيمتها 

056 53 ألف دج في نهاية سنة 2016 مقابل 804 14 ألف دج في نهاية سنة 2015. 

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

 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 مساهمة في صندوق ضمان الودائع البنكية، تتمثل في 10 أسهم ذات 
قيمة اسمية مقدرة بـ 000 000 1 دينار جزائري، أي مجموع قدره 000 000 10 دينار جزائري، ما يعادل 

نسبة 3,7% من رأسمال الصندوق.

 9.2  العقارات الموظفة :
يضم هذا البند من ا�صول العقارات التي يمتلكها المصرف لغرض تأجيرها أو تثمين رأس المال، و كان 
الوفاء بمقابل و  الزبائن عن طريق عقود  الديون المستحقة من  قد تملكها في إطار عمليات تحصيل 
تجاريين، عقار يضم وحدة  359 مليون دينار جزائري (شقة سكنية، عقارين  بلغت قيمة ا�صول مبلغ 

تبريد).

البنود

أصول مقتناة لغرض المرابحة و ا�جارة

مخزونات

أصول أخرى (دفوعات و تسبيقات على الخدمات) 

المجموع

2016

6 878

169 084

3 320

179 282

932 531

5 547

8 040

946 118

2015

الوحدة: آالف دج

البنود

مصاريف مقيدة مسبقا

شيكات في قيد التسديد

شيكات مرفوضة في المقاصة

تحويالت واردة من المقاصة

حسابات أخرى (مقاصة عمليات الدفع)

المجموع

2016

107 824

22 174

7 980

11 986

2 617

152 581

43 896

82 267

21 018

7 554

27 335

182 070

2015

الوحدة: آالف دج
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 11.2 ا�صول الثابتة غير المادية :
يتضمن هذا البند المقتنيات من الرخص و البرمجيات و النظم المعلوماتية بمبلغ 318 60 ألف دج 

في 2016/12/31 مقابل 062 88 ألف دج في 2015/12/31.

 10.2 ا�صول الثابتة المادية :
يتـم عـرض ا�صـول الثابتـة فـي ميزانيـة المصـرف بقيمهـا التاريخيـة بعـد حسـم ا�هتـالك (مـا عـدا 
ا�راضـي و ا�صـول قيـد ا�نجـاز)، كما تقيـد ا�جزاء المكونة �صـل ثابت كل على حـدى عندما تكون 

مدد استعمال هذه ا�جزاء مختلفة. 

يبين الجدول التالي تفصيل هذا البند :

المجموع

المباني ا�دارية و 
التجارية

تهييئات، ترميمات و 
تركيبات

أجهزة الحراسة و ا�من

العتاد المتحرك

ا�راضي

عتاد ا�تصاالت

أدوات مكتبية

ا�ثاث والتجهيزات
االجتماعية

أصول قيد ا�نجاز

العتاد و التجهيزات 
المعلوماتية  

المبالغ 
ا
جمالية المبالغ البنود

الصافية
المبالغ 
الصافية ا
هتالكاتا
هتالكات

2 697 882 3 626 712928 830

1 221 0531 221 053

770 417

390 672

128 166

10 664

20 986

5 139

52 861

289

97 635

984 785

817 037

156 137

35 140

128 523

41 258

143 789

1 355

97 635

-

214 368

426 365

27 971

24 476

107 537

36 119

90 928

1 066

-

3 000 787

1 568 038

721 152

373 753

140 097

12 968

37 298

5 671

48 960

245

92 605

4 120 668

1 568 038

984 785

902 099

172 566

39 036

155 234

44 294

160 608

1 403

92 605

1 119 881

-

263 633

528 346

32 469

26 068

117 936

38 623

111 648

1 158

-

المبالغ 
ا
جمالية

20162015

الوحدة: آالف دج
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الخصوم :

12.2 ديون تجاه الزبائن :

يتضمـن هـذا البنـد مـن الخصـوم مختلـف أنـواع ودائـع الزبائـن، ال سـيما الحسـابات الجاريـة الدائنـة، 
حسابات التوفير و التأمينات النقدية المتعلقة بالتزامات خارج الميزانية.

تقسم هذه الودائع كما يلي :

حسب نوع الوديعة :

حسب أجل ا�ستحقاق المتبقي :

حسب التوزيع الجغرافي :

أو  إقامتهـم  الجزائـري و  للقانـون  أو معنويـون خاضعـون  المودعيـن هـم أشـخاص طبيعيـون  إن 
مقرهم ا�جتماعي بالجزائر.

حسب المتعامل ا�قتصادي :

يتم تقسيم الودائع حسب المتعامل ا�قتصادي كما يلي :

نوع الوديعة

حسابات جارية

تأمينات نقدية كضمان

تأمينات لتغطية إصدار الصكوك 

حسابات التوفير

ودائع أخرى

المجموع

2016

11 483 179

10 609 149

2 779 755

4 101 081

111 072

29 084 236

7 503 315

7 760 197

1 852 911

2 253 596

37 737

19 407 756

2015

الوحدة: آالف دج

ا�جل المتبقي

أقل من 3 أشهر 

من 3 أشهر إلى أقل من 6 أشهر 

من 6 أشهر إلى أقل من 12 شهرا

المجموع

2016

28 185 786

230 153

668 297

29 084 236

18 346 848

245 751

815 157

19 407 756

2015

الوحدة: آالف دج

المتعامل ا
قتصادي

مؤسسات خاصة

أفراد

المجموع

2016

23 837

5 246 887

29 084 236

16 522 999

2 884 757

19 407 756

2015

الوحدة: آالف دج
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13.2 إلتزامات ممثلة بورقة مالية :

يخصص هذا البند لودائع الزبائن الحاصلة على سندات مالية (شهادات إستثمار).
فيما يلي التحليل حسب أجل االستحقاق المتبقي : 

14.2 الضرائب الجارية - خصوم :

�دارة  المدفوعـة  غيـر  و  الحسابات  إقفـال  تاريخ  عنـد  المستحقة  الضرائب  على  البنـد  هذا  يحتوي 
الضرائب :

البنود

ضريبة أرباح الشركات

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

ضريبة الدخل

ضرائب و رسوم أخرى

المجموع

2016

229 412

72 633

13 137

1 700

316 882

-

31 223

15 638

800

47 661

2015

الوحدة: آالف دج

ا�جل المتبقي

أقل من 3 أشهر 

من 3 إلى 6 أشهر 

من 6 إلى 12 شهرا

من 12إلى 24 شهرا

من 24 إلى 36 شهرا

أكثر من 36 شهرا

المجموع

2016

1 206 117

1 371 800

1 174 000

904 200

354 500

417 000

5 427 617

655 106

667 800

1 129 400

1 495 700

101 600

227 800

4 277 406

2015

الوحدة: آالف دج
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15.2 خصوم أخرى :

يتكون هذا البند من العناصر التالية : 

16.2 حسابات التسوية :

يتكون هذا البند من العناصر التالية :  

17.2 مؤونات لتغطية المخاطر و ا�عباء :

يتكون هذا البند من العناصر التالية : 

البنود

الصكوك البنكية

مستحقات للموظفين

موردون

مستحقات مجلس ا�دارة و هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية

مساهمات الضمان ا�جتماعي

حسابات جارية للشركاء

قيم في انتظار الدفع 

المجموع

2016

748 040

201 901

72 715

39 957

19 762

22 260

10 709

1 115 344

361 891

48 314

33 943

40 732

31 439

10 299

11 572

538 190

2015

الوحدة: آالف دج

البنود

قيم واردة من المقاصة

إيرادات للتصفية

مساهمة ضمان الودائع البنكية

تحويالت صادرة

تأمينات ا�صول المؤجرة

حسابات أخرى (مقاصة يدوية)

المجموع

2016

901 275

110 802

75 050

50 034

37 530

1 179 441

1 248 755

96 340

91 101

18 877

13 816

4 7503 690

1 472 579

2015

الوحدة: آالف دج

البنود

مؤونات لتغطية التزامات خارج الميزانية المصنفة

مؤونات لتغطية ا�عباء

المجموع

2016

225 481

1 000

226 481

225 000

1 000

226 000

2015

الوحدة: آالف دج
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18.2 أموال لتغطية المخاطر المصرفية العامة :

يتضمـن هـذا البنـد مؤونة ذات طابع احتياطي يتم تكوينهـا طبقا للمادة رقم 09 من النظام رقم 
03-14 المتعلق بتصنيف المسـتحقات و االلتزامات بالتوقيع للبنوك و المؤسسـات المالية و تكوين 
المؤونات عليها، حيث تحسـب على رصيد التمويالت الجارية (غير المصنفة) بنسـبة 1% سـنويا حتى 

يبلغ مستواها ا�جمالي نسبة %3.
بلغـت قيمـة هـذه المؤونة 372 مليون دينار جزائري في نهاية سـنة 2016 مقابـل 304 مليون دينار 

جزائري في نهاية سنة 2015.
 

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 : 

الخارجيـة على شكـل  التجارة  تمويـل عمليـات  إطـار  الممنوحة في  ا�لتزامـات  البنـد  يتضمـن هذا 
اعتمادات مستندية :

فيما يلي تحليل هذا البند حسب العمالت :

2.3 التزامات ضمان بأمر من الزبائن : 

تقسم هذه االلتزامات كما يلي :

العمالت
دوالر أمريكي

يورو

عمالت أخرى

المجموع

2016

4 643 334

6 455 152

77 032

11 175 518

2 704 402

6 599 504

6 200

9 310 106

2015

الوحدة: آالف دج

نوع ا
لتزامات
خطابات ضمان متعلقة بالصفقات ( دخول عطاء، 

حسن التنفيذ،...)

خطابات ضمان جمركية

خطابات ضمان أخرى

المجموع

2016

6 817 978

51 279

62 133

6 931 390

7 781 102

173 211

53 594

8 007 907

2015

الوحدة: آالف دج
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التزامات محصل عليها :

3.3 التزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات المالية :

يتضمـن هـذا البنـد مقابل الضمانات المحصل عليهـا من البنوك لتغطية االلتزامـات الممنوحة لزبائن 
المصرف، كما يوضحه الجدول التالي :

4.3 التزامات أخرى محصل عليها :

يحتـوي هـذا البند على الضمانات المحصـل عليها من الزبائن في إطار التمويالت الممنوحة لهم من 
طرف المصرف.

ا
يضاح 4 : معلومات متعلقة بحساب النتائج

 1.4 أرباح و نواتج التشغيل : 
تنتج المداخيل المسجلة في هذا البند من حساب النتائج عن التمويل المباشر و غير المباشر الممنوح 

لزبائن المصرف با�ضافة إلى الودائع �جل لدى البنوك.

نوع ا
لتزامات

مقابل ضمانات لتغطية ا�عتمادات المستندية

مقابل ضمانات حسن التنفيذ

مقابل ضمانات إسترجاع التسبيقات

مقابل ضمانات دخول عطاء

المجموع

2016

3 020 101

561 954

594 972

77 951

4 254 978

952 448

357 104

520 328

170 796

2 000 676

2015

الوحدة: آالف دج

نوع ا
لتزامات
رهون سندات ا�ستثمار

رهون عقارية

المجموع

2016

3 367 100

24 636 778

28 003 878

3 222 600

12 572 088

15 794 688

2015

الوحدة: آالف دج

البنود

مداخيل التمويالت المباشرة للعمالء

مداخيل الودائع �جل لدى المؤسسات المالية

مداخيل التزامات خارج الميزانية ( تمويالت غير
مباشرة)

المجموع

2016

1 910 225

349 033

2 261 997

1 476 560

281 692

2 739-

1 758 252

2015

الوحدة: آالف دج
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2.4 نصيب المودعين في ا�رباح :
يتضمـن هـذا البنـد ا�ربـاح الممنوحـة �صحـاب حسـابات التوفيـر و سـندات ا�سـتثمار علـى أسـاس 
المضاربـة و كـذا ا�ربـاح الممنوحة �صحاب حسـابات التأمينـات النقدية (المتعلقـة بعمليات التجارة 

الخارجية) على أساس عقود الوكالة.
بلغـت ا�ربـاح الممنوحـة للمودعيـن خـالل سـنة 2016 قيمـة 206 مليـون دينـار جزائـري مقابل 126 

مليون دينار جزائري لسنة 2015.

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 اÐتي: 

4.4 عموالت (أعباء) :
يتضمـن هـذا البند العموالت المدفوعة لبنك الجزائر و للبنوك المحلية و ا�جنبية و قد بلغت 5,083 

مليون دينار جزائري لسنة 2016 مقابل 2,880 مليون دينار جزائري لسنة 2015.

5.4 نواتج النشاطات ا�خرى :
يتضمن هذا البند أخطاء الصندوق (خسائر) بمبلغ قدره 78 ألف دينار جزائري.

6.4 أعباء استغالل عامة :
يتكون هذا البند من العناصر الموضحة في الجدول التالي:

أصناف العموالت

عموالت عمليات التجارة الخارجية

عموالت عمليات الصندوق و وسائل الدفع

عموالت عمليات ا�ئتمان

عموالت أخرى

المجموع

2016

549 530

96 959

36 285

35 133

717 907

410 512

98 366

21 490

54 439

584 807

2015

الوحدة: آالف دج

البنود

مصاريف الموظفين

خدمات

ضرائب و رسوم

مساهمة في صندوق ضمان الودائع

بدل حضور و مصاريف مجلس ا�دارة و الجمعية العامة

مصاريف هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية

تأمين و إشتراكات في هيئات

المجموع

2016

778 788

345 838

74 886

75 050

52 536

21 959

16 414

1 365 471

491 588

257 259

55 832

50 377

24 375

23 947

11 955

915 333

2015

الوحدة: آالف دج
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مخصصـات ا
هتـالكات و خسـائر القيمـة علـى ا�صـول الثابتـة الماديـة و غيـر   7.4
المادية :

يتـم حسـاب المخصص السـنوي ل�هتالكات على ا�صول الثابتة حسـب النسـب المعمـول بها وفقا 
للمدة المحتملة الستغالل ا�صول و حسب النمط الخطي ل�هتالك.

بلغ مخصص ا�هتالكات لسنة 2016 قيمة 226 مليون دينار جزائري مقابل 202 مليون دينار جزائري 
لسنة 2015.

8.4 مخصصات المؤونات، و خسائر القيمة و المستحقات غير القابلة ل�سترداد :

يضم هذا البند المخصصات الموضحة في الجدول التالي:

الدائنـة  الحسـابات  علـى  اسـترداد  و  القيمـة  خسـائر  المؤونـات،  اسـترجاعات   9.4
المهتلكة : 

يضـم هـذا البند اسـترجاعات المخصصات التي تمت خالل سـنة 2016 وقد بلغـت قيمة 669 مليون 
دينار جزائري مقابل 184 مليون دج لسنة 2015.

10.4 العناصر غير العادية (نواتج) :

يتضمـن هـذا البنـد الربـح المحقـق عنـد بيـع سـيارات للمصـرف بمبلـغ قـدره 102 3 ألف دينـار جزائري 
(قيمتها الدفترية معدومة).

11.4 ضرائب على النتائج و ما يماثلها : 

تبلـغ نسـبة الضريبـة على أرباح الشـركات وفقا للتشـريع الجبائي 26% من مبلغ الناتـج ا�جمالي بعد 
إعادة إدماج المصاريف غير القابلة للخصم جبائيا.

و قد بلغت ضريبة ا�رباح لسنة 2016 قيمة 425 مليون دينار جزائري مقابل 176 مليون دينار جزائري 
لسنة 2015.

12.4 الناتج الصافي للسنة المالية : 

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

وقـد بلغـت النتيجة الصافية لسـنة 2016 قيمـة 080 1 مليون دينار جزائري مقابـل 301 مليون دينار 
جزائري لسنة 2015.

البنود
مخصصات مؤونات المستحقات المصنفة

مخصصات مؤونات التزامات خارج الميزانية المصنفة

مخصصات مؤونة ا�موال لتغطية المخاطر 
المصرفية العامة

المجموع

2016

629 797

-

174 069

803 866

275 637

68 217

525

344 379

2015

الوحدة: آالف دج
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ا
يضاح 5 : معلومات متعلقة بجدول التدفقات النقدية
تـم إعـداد جـدول التدفقـات النقديـة حسـب الطريقة غير المباشـرة المنصـوص عليها فـي النظام 
و  للبنـوك  الماليــة  الكشـوف  نشــر  و  إعـداد  المتضمـن   ،2009/10/18 فـي  09-05 المـؤرخ  رقـم 

المؤسسات المالية.
وفقا لهذه الطريقة، يتم الحصول على حركة التدفقات النقدية الناتجة عن نشـاطات ا�سـتغالل 
عن طريق تعديل ا�رباح قبل الضرائب بمراعاة وقع العمليات غير النقدية، حتى يمكن مقاربة النتائج 
المحصـل عليهـا مـن حسـاب ا�رباح و الخسـائر مـع السـيولة المحدثة و المسـتعملة أثناء نشـاطات 
ا�ستغالل، مما يسمح بفهم العالقة بين النشاطات ا�قتصادية و طرق خلق أو امتصاص السيولة.
بالنسـبة لسـنة 2016، بلـغ صافـي تغيـر التدفقات النقديـة قيمة 3 مليـار دينار جزائـري و ذلك نتيجة 

للتغيرات المسجلة في البندين التاليين:

 
1.5. " التدفقات النقدية الصافية الناجمة عن النشاط العملياتي ":

سـجل هـذا البنـد تدفقـا صافيـا إيجابيا يقـدر بقيمـة 3٫2 مليار دينـار جزائـري و ذلك نتيجـة الرتفاع 
رصيد ودائع العمالء بشكل يفوق نمو رصيد التمويالت الممنوحة للعمالء.

2.5. " التدفقات النقدية الصافية المرتبطة بأنشطة ا�ستثمار ":
و الـذي سـجل تدفقـا صافيا سـلبيا بقيمـة 188 مليون دينار جزائـري يمثل ا�صـول الثابتة التي تم 

اقتناءها خالل سنة 2016. 

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

تقـدر ا�مـوال الخاصـة للمصـرف في نهاية سـنة 2016 بـ 15٫4 مليـار دينار جزائري مقابـل 14٫3 مليار 
في نهاية سنة 2015 و قد تم بلوغ هذا المستوى بفضل الربح الصافي الذي حققه المصرف خالل 

سنة 2016 و البالغة قيمته 080 1 مليون دينار جزائري.

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

يمتلك مصرف السالم-الجزائر مساهمة في الشركة التالية :

   

صندوق ضمان الودائع 
البنكية

رأس المال الشركات

حصة المصرف

ا�رباح
المحصلة % القيمالمبلغ

الصافية

270 0003,7-- 10 000 10 000

المخصصات

الوحدة: آالف دج
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ا
يضاح 8 : إدارة المخاطر

1.8 تنظيم إدارة المخاطر : 

يتمثـل تسـيير المخاطـر التـي يمكـن للمصـرف التعـرض لهـا في تأسـيس منظومـة داخليـة لتأطير و 
تقييم التأثير السـلبي للعوامل الداخلية و الخارجية التابعة لنشـاط المصرف على ممتلكاته و نتائجه 

في أي وقت.
تتم مراقبة هذه المخاطر عن طريق :

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

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

2.8 تصنيف المخاطر :

تصنف المخاطر إلى :

• مخاطر ا�ئتمان ؛ 

• المخاطر العملياتية ؛   

• مخاطر السيولة.

3.8 مخاطر ا
ئتمان :

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

1.3.8 توزيع المخاطر :

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

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

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

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

2.3.8 تنويع التسهيالت :

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

تسمح هذه الدراسات للمصرف بوضع حدود ل�ئتمان حسب قطاع النشاط.
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3.3.8 جمع الضمانات :

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

يجـدر بالذكـر أن الضمانـات الحقيقيـة تخضع للمصادقة من قبـل إدارة الشـؤون القانونية كما تتم 
متابعتها من قبل إدارة التمويالت.

4.8 المخاطر العملياتية :

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

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

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

• خلية المخاطر العملياتية ؛

• خلية ا�متثال.

مـن جهـة أخـرى، أنشـأ المصـرف إدارة مكلفـة بحمايـة ا�نظمـة المعلوماتيـة �جل احتـواء جزء من 
المخاطـر العملياتيـة حيث يتم ضبط هذه المخاطر عبر تطوير أداتين أساسـيتين تتمثالن في تحليل 

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

5.8 مخاطر السيولة :

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

تكبد خسائر ضخمة أو تهديد وجود المصرف. 
كمـا أنشـأ المصـرف لجنتيـن: لجنـة متابعـة السـيولة و لجنة ا�صـول و الخصـوم، و قـد ُأوكلت لهما 
مهمـة إعـداد الوسـائل التـي تسـمح لـه بامتـالك نظـرة واضحـة علـى المـدى القصيـر عـن العناصـر 

المكونة للخزينة لتجنب مواجهة أي مخاطر.
من جهة أخرى تم خالل سنة 2016 إعتماد أداة تحليل و قياس و متابعة مختلف المخاطر التي قد 
تطـرأ أثنـاء تنفيـذ عمليـات المصـرف. و هـي تتمثـل فـي تقريـر ربـع سـنوي يتم إعـداده من قبـل إدارة 

المخاطر و يوجه إلى ا�دارة العامة و مجلس ا�دارة.
و يعرض التقرير مختلف المخاطر بتعريفها و تحديد أدوات قياسها و أدوات التحوط من آثارها على 

نشاط المصرف.
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ا
يضاح 9 : معلومات حول رأس المال
طبقا لنظام بنك الجزائر رقم 08-04 المؤرخ في 2008/12/23، المتعلق برأس المال ا�دنى للبنوك 
و المؤسسات المالية الناشطة بالجزائر، يبلغ رأسمال المصرف 000 000 000 10 دج. يتشكل من

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

فيما يلي تركيبة المساهمين :

المساهمون
الحصة في

رأس المال بـ %
الحصة في

رأس المال بـ دج

مصرف السالم البحرين

شركة أمالك للتمويل

مصرف السالم السودان

شركة ليدر كابيتال

شركة إعمار العقارية

1 797 960 000

702 040 000

500 000 000

500 000 000

%17,98

%7,02

%5

%5

شركة بيت ا�ستثمار العالمي

شركة البطين ل�ستثمار

شركة دبي ا�سالمية للتأمين وإعادة التأمين "أمان"

السيد عبد المنعم بن راشد بن عبد الرحمن الراشد

السيد محمد علي راشد العبار

السيد حسين محمد سالم الميزة

السيد محمد عمير يوسف أحمد المهيري

ال سي بي الشركة القابضة ل�ستثمار

شركة الفوزان القابضة ذات المسؤولية المحدودة

شركة زعبيل ل�ستثمار

بنك التضامن ا�سالمي الدولي-اليمني

السيد سالم راشد سعيد المهندي

السيد زياد عبد العزيز بن عبد ا� الجالل

شركة المهيدب القابضة للتجارة و الصناعة

السيد أحمد حلمي منيب عرموش

السيد عبد ا� هادي أحمد الحسيني

شركة عبد الهادي عبد ا� القحطاني و أوالده

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

450 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

250 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

100 000 000

%5

500 000 000 %5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%4.5

%3

%3

%3

%2.5

%2

%2

%2

%2

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

1.10 مصاريف الموظفين :

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

فيما يلي العناصر ا�ساسية التي تشكل مصاريف الموظفين لسنة 2016: 

2.10 توزيع الموظفين حسب الفئات المهنية :

فـي نهاية سـنة 2016، بلغ عـدد موظفي المصرف 272 موظفا موزعين على الهياكل الرئيسـية و 
فروع المصرف.

يبين الجدول اÐتي توزيع الموظفين حسب الفئة المهنية :

الوحدة: آالف دج

بنود المصاريف

الرواتب و ا�جور

التعويضات و المنح

المساهمات في الضمان ا�جتماعي: حصة المصرف

مساهمة الخدمات ا�جتماعية

مصاريف التكوين

المجموع

2016

404 247

228 600

99 951

28 325

17 665

778 788

301 455

73 909

96 131

12 787

7 305

491 587

2015

تنفيذ

تحكم

إطار

العدد %الفئة المهنية

3412

8130

15758

272100

2016

%العدد

2913

6026

13961

228100

2015

المجموع
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شبكة المصرف

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

(+213) (023) 30 45 87 الهاتف : 

الفاكس :   93 45 30 (023) (213+)

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

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

فرع القبة :
24 جنان بن عمر ، القبة - الجزائر

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

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

الهاتف :    17 45 40 (025) (213+)
(+213) (025) 40 48 06 الفاكس :  

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

الهاتف :    90 00 42 (041) (213+)
(+213) (041) 42 27 44 الفاكس :  

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

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

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

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

و قريبا افتتاح كل من فرع :
سطاوالي، سيدي يحيى، أدرار، ورقلة، بسكرة، تڤرت، باتنة و عنابة.
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شبكة المراسلين

العملـة

الدرهم ا�ماراتي

AED

اليورو

EUR

الجنيه ا�سترليني

GBP

بنـك دبـي ا�سالمـي

DUBAI ISLAMIC BANK

 كومـرز بنـك

COMMERZBANK

 البنـك العربـي التجـاري البريطانـي

BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK

دبـي

Swift/BICالمدينـةالبنـك

DUIB AE AD

COBA DE FFفرنكفـورت

BACM GB 2Lلنـدن

الدينار التونسي

TND

 بنـك تونـس و ا�مـارات

BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS
BTEX TN TTتونـس

 الدوالر ا�مريكي

USD

 جـي بـي مورغـن شايـز

JP MORGAN CHASE 
CHAS US 33نيويـورك

الفرنك السويسري

CHF

 بنـك التجـارة و ا�يـداع

BANQUE DU COMMERCE

ET DE PLACEMENTS 

BPCP CH GGجنيـف
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مصرف السالم - الجزائر

 233 شارع أحمد واكد دالي إبراهيم - الجزائر
(+213) (0)23 30 45 87 : الهاتف 
الفاكس : 93 45 30 23(0) (213+)

www.alsalamalgeria.com : الموقع ا�لكتروني
moubachir.alsalamalgeria.com

tawassol@alsalamalgeria.com : البريد ا�لكتروني


