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جسر وادي الديب بسد بني هارون والية ميلة
    بطول 700 متر ووضع في الخدمة سنة 2007
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نبذة عن المصرف

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

تم اعتماد المصرف من قبل بنك الجزائر في ســبتمبر 2008، ليبدأ مزاولة نشــاطه شهر أكتوبر من نفس السنة 
مستهدفا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة. 

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

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

مهمتـنا :

اعتمـاد أرفع معاييـر الجـودة في اداء، لمواجهـة التحديـات المستقبليـة في اسواق المحليـة و ا�قليمية، 
و العالمية، مع الحرص على تحقيق أعلى نسبـة من العوائد للعمـالء و المساهمين على سواء.

رؤيتنا :

الريـــادة فــي مجــال الصيرفــة الشــاملة، بتقديــم خدمــات و منتجات مبتكــرة، مطابقــة حكام الشريعـــة 
ا�سالميـة، ومعتمدة من الهيئة الشرعية للمصرف.

قيمنا :

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

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

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

”محمد عمير يوسف أحمد المهيري“

                                               رئيس مجلس ا�دارة

السيد :

”عبد الرحمان أحمد عبد ا§ سنان“

                                                             عضو مجلس ا�دارة

السيد :

”عبد اللطيف عثمان أحمد“

                                                             عضو مجلس ا�دارة

السيد :

”محمد علي خميس محمد الحوسني“

                                                             عضو مجلس ا�دارة

أعضاء مجلس ا�دارة

السيد :

”النور عجبنا عز العرب“
                                                             عضو مجلس ا�دارة
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  السيد  :
” ناصر حيدر “

                                              المدير العام

السيد  :

”عبد الرحمان بن حفصي“

                                                             نائب المدير العام

السيد  :

” سفيان جبايلي “
                                                 رئيس القطاع التجاري

السيد :

”محمد هشام القاسمي الحسني“

                                                                   المراقب الشرعي

اعضاء ا�دارة التنفيذية



جسر مالح سليمان قنطرة السونسور
 تم إفتتاحه سنة 1925 م ييلغ إرتفاعه 125 م
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فضيلة الدكتور :

”حسين حامد حسان“

                                               رئيس الهيئة

فضيلة الدكتور :

”عزالدين بن زغيبة“

                                                             نائب رئيس الهيئة

فضيلة الدكتور :

”محمد عبد الحكيم زعير“

                                                 عضو و أمين سر الهيئة

فضيلة الدكتور :

”العياشي الصادق فداد“
                                                                   عضو

فضيلة الدكتور :

”أبو بكر بن لخضر لشهب“
                                                                   عضو

أعضاء هيئة الفتوي و الرقابة الشرعية
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بسم ا¹ الرحمن الرحيم
الحمد ¹ رب العالمين و الصالة والسالم على نبينا محمد

أشرف الخلق و المرسلين

وبعد؛
السادة المساهمين،

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية،
السادة / أعضاء مجلس ا�دارة،

السالم عليكم ورحمة ا¹ وبركاته؛
أرحــب بكم فــي إجتماعنا الســنوي وأتقــدم لكم بشــكري الخالص علــى ثقتكم ول¼خــوة أعضاء 
مجلــس ا�دارة على دعمهم ومســاندتهم  ول¼دارة التنفيذية التي تعمــل جاهدة من أجل تحقيق 

أهداف المصرف متبعة في ذلك توجيهات مجلس ا�دارة.
السادة المساهمين،

باصالــة عن نفســي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس ا�دارة، يطيب لــي أن أقف معكم على أداء 
المصرف وإنجازاته لسنة 2019.

لقد حقق مصرف الســالم الجزائر ســنة 2019 قفزة نوعية في النشــاط أبرزتها النتائــج الممتازة التي 
حققها خالل هذه السنة حيث تدعمت شبكة فروع المصرف باربعة (4) فروع خالل سنة 2019 ليبلغ 

عدد الفروع 17 فرعا.
وفي هذا الشــأن فقد بلغ مجموع المركز المالي للمصــرف 131مليار دج (1096 مليون دوالر) مقابل 
110 مليار دج (929 مليون دوالر) سنة  2018  بنمو قدره %19، حيث عرفت محفظة تمويالت الزبائن 

مســتوى بلــغ 95  مليــار دج (800 مليون دوالر) بزيادة قدرها %27 عن مســتواها ســنة 2018 نتيجة 
لتوسيع قاعدة زبائن المصرف وكذا ولوج قطاع التجزئة وافراد.

 كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة
محمد عمير المهيري
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و بلـغ مجمـوع ودائـع العمـالء ما قيمتـه 104 مليار دج (868 مليون دوالر) سـنة 2019 مقابل 85 
مليار دج (721 مليون دوالر) سـنة 2018 بنمو قدره %21 ما يعبر عن تحسـن صورة المصرف لدى 

متعامليه وزيادة ثقتهم فيه.
كمـا بلـغ رصيد السـيولة عند نهاية سـنة 2019 مبلـغ 28 مليار دج (231 مليـون دوالر) و قد عرف 
اسـتقرارا مقارنـة بنهايـة سـنة 2018 حيـث أن الودائـع الجديـدة التـي تم اسـتقطابها خالل سـنة 

2019 قد تم استخدامها لزيادة حجم محفظة تمويالت الزبائن.  

مـن جهـة أخرى، بلغ الناتج البنكي لسـنة 2019 مسـتوى 9.2 مليـار دج (77 مليون دوالر) مقابل 7 
مليـار دج (59 مليـون دوالر) لسـنة 2018 بنسـبة نمـو قدرهـا %32، فـي حيـن بلغـت المصاريـف 
التشـغيلية سـنة 2019 مسـتوى 2,9 مليـار دج (25 مليـون دوالر) مقابل 2,5 مليـار دج (21 مليون 
دوالر) سـنة 2018 بزيادة قدرها %15 تماشـيا مع زيادة نشـاط المصرف وحاجيات تشـغيله.  كما 
بلغ صافي المخصصات مستوى 939 مليون دج ( 8 مليون دوالر) و قد سجل بذلك تراجعا بنسبة 

%17 مقارنة بسنة 2018 وذلك بفضل الجهود المبذولة لتحصيل مستحقات المصرف. 

و بلغـت حقـوق المسـاهمين مسـتوى 19 مليـار دج ( 159 مليـون دوالر) بزيـادة قدرهـا %10 عـن 
مستواها عند نهاية سنة 2018.

وكمحصلة لما سبق يسرني أن أعلن لكم أن النتيجة الصافية لسنة 2019 بلغت  4مليار دج (34 
مليون دوالر) مقابل 2.4 مليار دج (20 ميون دوالر) سنة 2018 أي بنمو قدره 66% .

وفي اخير تقبلوا مني ومن السادة أعضاء مجلس ا�دارة جزيل الشكر وبالغ عبارات التقدير على 
ثقتكـم ودعمكـم وكـذا لجميـع موظفـي مصرف السـالم الجزائر وعلى رأسـهم المديـر العام 

على المجهودات المبذولة في سبيل تطوير المصرف.
وا¹ ولي التوفيق
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ودائع العمالء

مليون دج 23.685

2018

2017

2016

2015

2019

مليون دوالر 221

مليون دوالر 311
مليون دج 34.512

مليون دج 23.685

مليون دوالر 561
مليون دج 64.642

مليون دوالر 721
مليون دج 85.432

مليون دوالر 868
مليون دج 103.792

مجموع ا´صول

2018

2017

2016

2015

2019

مليون دوالر 379

مليون دوالر 478
مليون دج 53.104

مليون دج 40.575

مليون دوالر 745
مليون دج 85.775

مليون دوالر 929
مليون دج 110.109

مليون دوالر 096 1
مليون دج 131.019

تمويالت العمالء (صافي)        

2018

2017

2016

2015

2019

مليون دوالر 199

مليون دوالر 264
مليون دج 29.377

مليون دج 21.268

مليون دوالر 395
مليون دج 45.454

مليون دوالر 636
مليون دج 75.340

مليون دوالر 800
مليون دج 95.583
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حقوق المساهمين

2018

2017

2016

2015

2019

مليون دوالر 134

مليون دوالر 138
مليون دج 15.381

مليون دج 14.301

مليون دوالر 144
مليون دج 16.562

مليون دوالر 146
مليون دج 17.305

مليون دوالر 159
مليون دج 19.012

المداخيل الصافية

مليون دج 23.685

2018

2017

2016

2015

2019

مليون دوالر 21

مليون دوالر 25
مليون دج 2.769

مليون دج 2.214

مليون دوالر 35
مليون دج 3.990

مليون دوالر 59
مليون دج 7.016

مليون دوالر 77
مليون دج 9.227

+ %32

+ %76

+ %44

+ %25

المصاريف

مليون دج 23.685

2018

2017

2016

2015

2019

مليون دوالر 16

مليون دوالر 11
مليون دج 1.267

مليون دج 1.737

مليون دوالر 21
مليون دج 2.362

مليون دوالر 31
مليون دج 3.680

مليون دوالر 32
مليون دج 3.880

+ %5

+ %56

+ %86

- %27

النتيجة الصافية

2018

2017

2016

2015

2019

مليون دوالر 3

مليون دوالر 10
مليون دج 1.080

مليون دج 301

مليون دوالر 10
مليون دج 1.181

مليون دوالر 20
مليون دج 2.418

مليون دوالر 34
مليون دج 4.007

+ %66

+ %105

+ %09

+ %259
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العائد على السهم

مليون دج 23.685

2018

2017

2016

2015

2019

دوالر  0.56

دوالر  1.94
دج  216

دج  60

دوالر  2.05
دج  236

دوالر  4.08
دج  484

دوالر 4.47
دج  534

معامل الكفاءة التشغيلية       

2018

2017

2016

2015

2019

50 %

57 %

46 %

36 %

32 %

العائد على حقوق المساهمين

2018

2017

2016

2015

2019 %21

 %14

 %7

 %7

 %2
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يتبين من خالل المؤشرات أن مصرف السالم الجزائر قد حقق نتائج مبهرة خالل سنة 2019 بنسبة تحقيق 
لÊهداف المســطرة تجاوزت %130، وفيما يلي جوانب من نشــاطات المصرف التي ساهمت بدور كبير في 

تحقيق النتائج المرجوة:

 1. ا�ستراتيجية :

وفقــا لمتطلبات االدارة الحديثة و االلتــزام بالجودة و التميز، قام مصرف الســالم الجزائر نهاية عام 2018  
باســتحداث مكتب االســتراتيجية و إدارة المشــاريع و ا�شــراف على الجــودة  بهدف تأســيس عملية وضع 
الخطط االستراتيجية مع اخذ بعين االعتبار رؤية ورسالة واهداف المصرف والمتغيرات الداخلية والخارجية 
والجهــود الموجهــة لتخصيص المــوارد واســتخدامها وتحديد مجــاالت التميز والمبــادرة لتطوير عالقات 

االرتباط والتكامل مع جميع الجهات ذات العالقة بعمل المصرف.
ويقــوم المكتــب بتنســيق العمليــة االســتراتيجية كلهــا من تحليــل، وتطويــر وتخطيــط وتنفيــذ ورقابة 
اســتراتيجية، ويشــرف مــع ا�دارات التنفيذية على تنفيذها ورصــد اجراءاتها ومراقبتهــا والتحضير وبرمجة 
لجــان ا�دارة العامة و إعداد المحاضر الخاصة بها و متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها، واعداد الخطط 
السنوية ل¼دارات المركزية في ضوء أهداف الخطة االستراتيجية ونتائج تنفيذ خطط السنوات السابقة وما 

أفرزته من منجزات ودروس.
كمــا يقوم أيضا بالمراجعة الدورية للخطط االســتراتيجية وتحليل مســتوى ا�نجاز بيــن ا�دارات ومقارنتها 
بالخطــط الفعليــة الموضوعة وما تــم إنجــازه، وتطوير منهجيــة معياريــة �دارة االســتراتيجية من خالل 
مراجعة بطاقة اداء المتوازن بحسب أفضل الممارسات والمعايير. حيث تم وضع مؤشرات أداء موضوعية 
و كميــة لقيــاس مدى االلتزام و التقدم بالتنســيق مــع ا�دارات و الخاليا المعنية بهــدف متابعة اداء في 
مقابــل اهداف المنجزة و تســاعد على تطبيق الخطــط و ضبط عملية النمو بطريقة ســهلة تجمع فيها 
كافة اهداف االســتراتيجية. و هي أداة تهدف لتحقيق التوازن بين العناصر المشــتركة لÊداء المؤسسي، و 

اهداف الطويلة و القصيرة االجل، و البيانات الكمية و الوصفية.
2. إدارة المشاريع : 

تم تحديد محفظة المشــاريع والمبادرات طبقا لموائمتها مع االهداف االستراتيجية، تطوير قاعدة بيانات 
تضــم جميع البيانات الخاصة بمشــاريع المصرف، ال ســيما تلــك  المرتبطة بتطوير نظــم المعلومات وفق 
اولويــات، كما قام المكتب بإعــداد بطاقة متابعة تنفيذ المشــاريع بغية تطوير منهجيــة موحدة �دارة 
المشــاريع و تنفيذها وتحديد ادوار والمســؤوليات ونموذج التفاعل مع االدارات اخرى و تسهيل التنسيق 

ووضع االفضليات.
3. االشراف على الجودة  :

من أجل ا�شــراف الحســن على جــودة الخدمات تم إعداد تقرير عن تحســين آلية التعامل مع الشــكاوى 
وطرق اســتغاللها، حيث ان التعامل مع الشــكاوى ليســت متعلقة بعدد الشــكاوى وحلهــا فقط، ولكن 
بفرص التحســين المتوفرة من خالل هاته الشــكاوى، حيث أنها تتيح الفرصة للتصحيح المباشــر لمعوقات 
تقديــم الخدمــات، كما أنها توفر أفكار بناءة لتطوير المنتجات والخدمــات المقدمة، كما تم التدقيق في 
االليــة المتبعة واســتخراج النقائــص وإقتراح اليــات التعامل مع الشــكاوى و طرق اســتغاللها بعد االطالع 
اليومي على مصادر الشــكاوى المتعددة ( علبة تواصل، فايســبوك و غيرهم) و الوقوف على معالجتها و  

إتخاذ فورا ما يلزم فيما يخص ما افرزته من مقتضيات.



 
كما قام المصرف باســتبيان لمعرفة مدى رضا المتعاملين، إيمانا منه بأهمية تحســس نبض متعاملينا 
والتعرف على مســتوى رضاهم وذلك لقياس تجربة العمالء مع المصرف و فهم العوامل الرئيسية من 
أجل الحرص على وفائهم و تم إجراء االستبيان بواسطة فريق التسويق و االتصال حيث بلغت نسبة رضا 
المتعاملين 79.7 % بارتفاع واضح عن العام السابق (73.52 %).  وتم إبداء بعض المالحظات بشأن بطء 
الخدمــة وطول فترات االنتظار، و عن احتمال ترشــيحهم المصــرف صدقائهم وزمالئهم فقد وصلت 

النسبة 83.1 % .
ومــن أجــل االحتفاظ بعمالئنــا ولنتعرف علــى توجهاتهم و تطلعاتهــم. وتحقيقا لهــذه الغاية، أجرى 
مصــرف الســالم الجزائر  اســتقصاء Öراء المتعاملين فيمــا يخص الخدمات عبر االنترنت وتم إســتخالص 

مجموعة من المالحظات التقييمية المفيدة.

4. السياسات وإجراءات العمل :
شــهدت ســنة 2019 نشــاط تنظيمي تم خالله اعتماد وتعميم 64 نص× تنظيمي×، تناول جوانب متعددة 

من أنشطة المصرف وأبرزه ما يلي : 
- وضــع ا�جــراءات العمليــة والتنظيميــة الخاصــة باســتحداث منتجات جديــدة على مســتوى المصرف 

والمتعلقة بـ:
- تمويل االجارة من الباطن لفائدة افراد والمؤسسات.

- تمويل إجارة الخدمات الموجه للمؤسسات والمهن الحرة والتجار.
- تمويل بصيغة المزارعة الموجه الستئجار االراضي الفالحية بغية زراعتها.

- فتح حساب دفتر االستثمار "هديتي". 
- وضع االجراءات العملية لتنظيم خطط استئناف تشغيل النظام المعلوماتي والتي تخص:

.RTGS  نشاط  نظام التسوية االجمالية الفورية             
             نشاط النظام المعلوماتي لشبكة الفروع.

             نشاط النظام المعلوماتي لدليل االستعالمات.
- وضع اجراء تحديد مراحل واعداد ومتابعة الموازنة التقديرية للمصرف.

- وضــع اجــراء تحديد ترتيبات حســاب وتصريح معامالت ســيولة المصــرف بما يتوافق مــع قوانين بنك 
الجزائر.

- وضع اجراء تحديد معايير عملية تسيير المخاطر التشغيلية داخل هياكل المصرف.
- تحيين ا�جراءات العملية لتسيير وتنظيم معالجة العمليات النقدية اÖلية والمتعلقة بـ:

- البطاقة ا�لكترونية ما بين البنوك الصادرة من مصرف السالم – الجزائر.
.  Visa البطاقة الدولية فيزا -

- الخدمات المصرفية عن بعد " السالم مباشر" و "السالم سمارت المصرفي".
- تحييــن الشــروط المصرفية العامــة المطبقة على عمليــات متعاملي مصرف الســالم الجزائر افراد 

والمؤسسات.
- تحيين االجراءات التنظيمية لعمليات التمويل الموجهة لÊفراد والمؤسسات والمهن الحرة والتجار:

             التمويل العقاري الموجه لÊفراد "دار السالم".
             تمويل االعتماد االيجاري.

                دليــل االجــراءات العمليــة لمختلــف الصيغ التمويلية (الســلم، االســتصناع، المضاربة، المشــاركة،                          
             المرابحة، البيع بالتقسيط واالجارة).
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    - وضع االجراءات العملية لتأطير وتنظيم ســير عمليات التجارة الخارجية (التوطين ، التحويل ، الترحيل، 
..الخ).

- وضــع وتحييــن االجــراءات التنظيمية لفتح وتشــغيل الحســابات بالدينــار الجزائري، بالعملــة الصعبة ، 
الحسابات الخاصة، ومعالجة سندات االستثمار.

- إعادة التنظيم الهيكلي �دارات المصرف والمتعلق بـ:
•  إنشاء هياكل تنظيمية جديدة وهي : 

- خلية الرقابة على التسيير وا�فصاحات.
- خلية المحاسبة والرقابة المالية. - خلية تسيير المخاطر. 

- خلية الرقابة على االمتثال.
•   تحيين الهياكل التنظيمية الحالية والتي تخص :

- خلية تطوير مشاريع نظم المعلومات و الموجودة منذ 2016. 
- خلية التسويق واالتصال وتطوير المنتجات.

- خلية التجزئة المصرفية.
- خلية التعبئة ومتابعة االلتزامات.

- إدارة الخدمات اللوجستية وتسيير الممتلكات.
- خلية التهيئة واالنجازات العقارية.

- إدارة الشؤون القانونية.
- خلية الوقاية وامن.

إن وضع ا�جــراءات التنظيمية وتحيينها يتم ضمن اســتراتيجية المصرف بالســعي نحو تنويع الخدمات 
الموجهة للمتعاملين والرقي بجودتها وتميزها وكذلك بما يتوافق مع النصوص التنظيمية الصادرة من 

قبل بنك الجزائر.
5. نشاط الرقابة : 

 يحــرص المصرف على اتباع أعلــى معايير الرقابة على العمليات من أجل تحســين جودة الخدمات وفق 
ا�ســتراتيجية المعتمــدة من قبل مجلــس ا�دارة وفيما يلي بعض التفاصيل بخصــوص مجاالت الرقابة 

التي يعتمدها المصرف :

 1.5  الرقابة الشرعية : 
يتم على مســتوى الرقابة الشــرعية  للمصرف التابعة وظيفيا لهيئة  الفتوى و الرقابة الشــرعية بمراقبة 
مختلف انشــطة وشــتى العمليات التي يقوم بها المصرف وتقويم مطابقتها مع المقّررات والفتاوى 
الصــادرة عن هيئــة الفتوى والرقابة الشــرعية للمصرف، والعمل على اقتراح حلول للمشــكالت المعيقة 
لذلــك وفق برنامج مفّصل للنشــاط الســنوي ينّظم عملها ويســتوفي جميع انشــطة والهياكل التي 
سيشــملها نطاق عمل الرقابة الشرعية، حيث قامت الخلية سنة 2019  بتنفيذ مجموعة عمليات تدقيق 
شــرعي شــملت جميع فروع المصرف، وخلصت في تقاريرهــا إلى جملة من المالحظــات و التوجيهات 

حيث تم بناء عليها إصدار تقارير 
لمتابعــة الفروع ميدانيا من أجل تقديم المقترحات والحلول المناســبة حيث انتهت المرافقة باســتحداث أدوات 

عمل جديدة تعّزز لدى الموظّفين ومسؤوليهم حّس االلتزام الشرعي أثناء وبعد تنفيذ عملياتهم.
وقد قّدمت الخلية في هذا الّصدد بعض البرامج والتطبيقات، منها :   
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 و الدكتور عز الدين بن زغيبة حاصل على دكتوراه الدولة في مقاصد الشريعة في التصرفات المالية من جامعة الزيتونة" في 
والشؤون  والنشر  الدراسات  قسم  ورئيس  الجزائر.  في  ا�سالمية"  للعلوم  القادر  عبد  امير  جامعة  من  وبكالوريوس  تونس، 

الخارجية في "مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث" في دبي، ومدير تحرير مجلة آفاق الثقافة والتراث" الصادرة في ا�مارات.
"شركة  في  الداخلية  الشرعية  الرقابة  لجنة  منها  ا�سالمية  المالية  للمؤسسات  الشرعية  الهيئات  من  العديد  عضو  أنه  كما 
التدريس في عدة جامعات في ا�مارات وليبيا والهند، كما تم تصنيفه ضمن  للتمويل" في ا�مارات. عمل في مجال  أمالك 

خبراء القانون الدولي ا�سالمي ا�نساني من قبل اللجنة العلمية التابعة لمنظمة المؤتمر ا�سالمي".
نال وسام الدولة مخدوم قولي فراغي عام 2015.

له 3 كتب مطبوعة وأكثر من 30 بحثا، و116 مقاال منشورة. 

خبير  هو  و  أصول  و  فقه  تخصص  شريعة  بكالوريوس  و  القرى  أم  جامعة  من  ا�سالمي  ا�قتصاد  في  ماجستير  و  دكتوراه  على  حاصل   
ومستشار جزائري في المالية ا�سالمية.

 و هو عضو لجنة المعايير في "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا�سالمية" في مملكة البحرين.
كما أنه باحث في قسم االقتصاد ا�سالمي والتنمية والتعاون االقتصادي في "المعهد ا�سالمي للبحوث والتدريب" التابع ل"البنك ا�سالمي 
للتنمية" في المملكة العربية السعودية.كان عضوا للمجلس الشرعي في "هيئة المراجعة و المحاسبة للمؤسسات المالية ا�سالمية" حتى 
عام 2014، ورئيسا وعضوا للجنة التنفيذية للهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة التابعة ل"المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية ا�سالمية"، 
وعضو المجلس الشرعي ل"الوكالة ا�سالمية الدولية للتصنيف"، وعضو اللجنة الشرعية ل"صندوق ثمار" في تونس.كما كان خبيرة معتمدة 
و  للبنوك  العام  المجلس  في  والمدربين  التدريبية  الحقائب  �عتماد  العلمية  الهيئة  وعضو  جدة،  في  الدولي"  ا�سالمي  الفقه  ل"مجمع 

."CIBAFI" المؤسسات المالية ا�سالمية
الملتقيات  من  كثير  في  وشارك  ونظم  واوقاف،  والزكاة  المعاصرة  المالية  المعامالت  مجال  في  والدراسات  ابحاث  من  العديد  قدم 

الجزائر"، وبكالوريوس من  حاصل على دكتوراه دولة و ماجستير في العلوم ا�سالمية تخصص الفقه وأصوله من "جامعة 
جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية" في المملكة العربية السعودية."

من  العديد  في  عضو  أنه  كما  الجزائر،  في  الوادي"  "جامعة  في  والقضائية  الفقهية  الدراسات  مخبر  ومؤسس  مدير  وهو 
الهيئات العلمية للقراءة والتحكيم في عدد من المجالت العلمية المحكمة.

عمل في مجال التدريس لمدة 30 عاما في عدة جامعات جزائرية، كما تسلم عدة مهام منها رئيس قسم العلوم ا�سالمية 
في "جامعة وهران"، ورئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الوادي"، ورئيس المجلس العلمي 

للكلية ذاتها، ورئيس المجلس العلمي المعهد العلوم ا�سالمية في "جامعة الوادي".

هيئة  وأمين  مؤسس  وهو   . ا�سالمية  الدراسات  في  وماجستير  ا�سالمي،  ا�قتصاد  في  دكتوراه  على  حاصل 
الفتوى لـ "بنك دبي ا�سالمي"،  ورئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل"شركة أمالك للتمويل" في ا�مارات، وعضو 

في هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية والبنوك ا�سالمية منها "مصرف عجمان".
مديرها  وكان  ا�سالمي"  ا�قتصاد  "مجلة  وأسس  ا�سالمي"،  دبي  ل"بنك  العالم  في  شرعي  مراقب  أول  كان 

ورئيس تحريرها.
شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية للبنوك ا�سالمية وا�قتصاد ا�سالمي، وقام بتدريب العديد 

من العاملين في مجال البنوك ا�سالمية، وتشر له العديد من اوراق والبحوث الخاصة بالتمويل ا�سالمي.

بالمملكة  ُدرَهم  جامعة  من  الفخرية  والدكتوراه  ازهر،  بجامعة  الشريعة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حائز  الجنسية،  مصري  حسان  حامد  حسين  الدكتور 
المتحدة، والماجستير في القانون المقارن من جامعة نيويورك بالواليات المتحدة، كما حاز على درجتي البكالوريوس في القانون والشريعة من جامعتي القاهرة 
وازهر بمصر. وعمل الدكتور حسين أستاذÜ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس× للدراسات العليا بجامعة محمد بن علي السنوسي الكبير بليبيا، ورئيس× للجامعة 
ا�سالمية العالمية بإسالم آباد ومستشارÜ للرئيس لشئون التعليم ا�سالمي وتطبيق الشريعة، كما عمل مستشارÜ لرئيس جمهورية كازاخستان للشئون القانونية 
والدستورية، ومديرÜ لمركز إحياء التراث االسالمي بمكة المكرمة. كما أصبح الدكتور حسين واحدÜ من أشهر الخبراء والعلماء في الفقه ا�سالمي وخصوص× في 
البنوك التقليدية إلى بنوك إسالمية عالوة على قيامه بتحويل سوق دبي  مجال الصيرفة ا�سالمية والتمويل والتأمين التكافلي، حيث قام بتحويل العديد من 
ويرأس  ا�سالمية.  المالية  للصناعة  العالمية  السمة  ذات  المبتكرة  المنتجات  من   Üعدد حسين  الدكتور  قدم  وقد  العالم.  في  إسالمي  مال  سوق  كأول  المالي 
الدكتور حسين حالي× مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وهَو عضو بالمجلس اوروبي ل¼فتاء، واالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومجمع الفقه ا�سالمي التابع 
 .AAOIFI لمنظة المؤتمر ا�سالمي، وخبير بالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم ا�سالمي، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
بالبحرين والجزائر  للتنمية، وبنك دبي ا�سالمي، ومصرف السالم  البنك ا�سالمي  المالية ا�سالمية منها  المؤسسات  كما يرأس عدة هيئات شرعية للعديد من 
400 كتاب وبحث ومقال في عدة مجاالت  يزيد على  بالبحرين، وغيرها. وللدكتور حسين ما  السيولة  إدارة  المالي، وبنك دويتشه ومركز  والسودان، وسوق دبي 

كالمصرفية والتمويل والتأمين ا�سالمي، وُيعد رائدÜ في مجال العمل المصرفي والمالي ا�سالمي على المستوى الدولي.

فضيلة الدكتور عز الدين بن زغيبة :  نائب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف السالم الجزائر

فضيلة الدكتور محمد عبد الحكيم زعير :  عضو و أمين سر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف السالم الجزائر   

فضيلة الدكتور العياشي الصادق فداد  : عضو هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لمصرف السالم الجزائر

فضيلة الدكتور ابو بكر بن لخضر لشهب  : عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف السالم الجزائر

فضيلة الدكتور حسين حامد حسان :  رئيس هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لمصرف السالم الجزائر

 أعضاء هيئة الفتوي و الرقابة
الشرعية لمصرف السالم ا لجزائر
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- 1  جــداول متابعة عمليات التمويل التي تتيح لموّظفي الفرع بمراجعة عملياتهم قبل وبعد تنفيذها من خالل 
تتّبــع مقتضيــات كّل صيغة ووضعيــة كل عملية، كما تتيح لمســؤوليهم االّطــالع على وضعية تلــك العمليات 
واضطالعهــم بدورهم ا�شــرافي، والذي يتيح أيضا لخلية التدقيق الشــرعي االّطالع علــى وضعية العمليات عن 

بعد ومراقبتها بغرض التنبيه والتوجيه لتفادي الوقوع في اخطاء والمخالفات.
- 2  برنامج إصدار العقود الشرعية  .

-3 استمارات متابعة العمليات والتي تتيح 
توجيــه الموّظفيــن إلــى متطّلبــات كّل 
الشــرعية،  صيغتهــا  وفــق  عمليــة 
والمســتندات الواجــب توافرهــا ونوعها 

ومراحل تنفيذها. 
كما عكفت أيضا على إعداد "بوابة إصدار 
نظــام  ضمــن  الشــرعية"  العقــود 
المعلومــات ، وقد تم برمجــة مجموعة 
مــن الصيغ التمويليــة، وتعمل حاليا على 
اســتكمال كافة الصيغ اخــرى، وتطوير 

استخداماتها .
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AL SALAM VISA PRÉPAYÉE

AL SALAM VISA GOLD

Conditions Générales

الشــروط العامــة
Conditions Générales

الشــروط العامــة

AL SALAM VISA PLATINUM

Une ouverture sur le monde
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 2.5 التدقيق :
يحــرص المصرف علــى وجود نظام رقابــي فعال يضمن تحقيق اهداف االســتراتيجية المســطرة من 
طــرف مجلس ا�دارة ويتماشــى مع التغيرات التنظيمية، كما يعمل المصــرف دائما على تكييف خطته 

الرقابية وفق هذه المتغيرات.
تنفيــذا للخطة ا�ســتراتيجية المعتمدة تمت بصــورة دورية مهام الرقابة علــى كل فروع المصرف كما 
تتم الرقابة على عمليات محددة وجوانب من أنشطة بعض ا�دارات المركزية ( بطاقات الدفع- التجارة 

الخارجية- تمويل افراد، سندات ا�ستثمار- الحسابات المدينة،.....).
وقــد توجت هذه المهام بتقارير تم مناقشــتها واعتمادها وقد ســمحت بمعالجــة مواطن الخلل من 
أجل تحســين اداء وفق المعايير القياســية وذلك من خــالل توصيات لتحيين إجــراءات المصرف ووضع 

إجراءات جديدة بالنسبة للعمليات التي تفتقر إليها.

 3.5  الرقابة الدائمة:
تماشــيا مع الخطة التي وضعتها ا�دارة العامة و التي تهدف لتوســيع مجال الرقابة لمختلف نشاطات 
المصرف و هياكله، ففي سنة 2019 تم تفعيل الرقابة الجهوية لفروع الشرق عبر أدوات رقابية وضعت 
خصيصــا لتتماشــى مع هذا النشــاط، و في هذا ا�طار أســفرت تدخــالت الرقابة الدائمــة عقب المهام 
اليوميــة و الدورية بوضــع صورة واضحة للنشــاطات المنجزة بتلــك الفروع وإدراج تقييســات على نظام 

المعلومات و تحيين ا�جراءات الداخلية من أجل الحد و تدارك فجوات المخاطر التي يتعرض لها 
المصرف، و كل هذا يهدف لوضع أداة قيادية تســمح ل¼دارة العامة بإتخاد مناهج التسيير التي تتماشى 
و خطة العمل المرســومة من طرفها و كذا إرســاء و تعزيز الثقافة الرقابية بالمصرف في جميع مراكز 
العمــل، كما تم توســعة رقعة العمليات المراقبة بالهياكل التشــغيلية خاصة بفــروع المصرف حديثة 
النشــأة ، كمــا يعمل المصرف علــى إيالء أهمية خاصــة في مجال الرقابــة الدائمة للعمليــات ذات ذروة 

مخاطر عليا كعمليات التمويل و التجارة الخارجية.

6   إدارة المخاطر : 
مخاطر االئتمان والتركيز:  1.6

عمال بسياسة مخاطر االئتمان المصادق عليها من طرف مجلس ا�دارة بتاريخ 18/09/2017 وكذا ا�جراء 
الخــاص بنظام التصنيف االئتماني الداخلــي المعتمد من طرف ا�دارة العامــة بتاريخ 17/08/2017، تم 
دراســة وتصنيف 518 طلب تمويل ســنة 2019، منها طلبات جديدة وتجديد طلبات أو اعادة النظر في 
الســقوف، وتتمحــور كلهــا فــي تمويالت قصيــرة اÖجل أو متوســطة اجل بمــا فيها طلبــات التمويل 

االيجاري.

عدد الملفات المصنفة حسب الفروع:
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عدد وتصنيف الشركات:

مستوى شركات المصرف المصنفة:

2.6 مخاطر السيولة:
طبقا للسـيـاسـة العــامـة لـتــسـيـيــر مخاطر الـسـيــولـة تم وضع مـجــموعـــة مـن الحدود المرفقة بأنظـمة 
القـــياس والمراقـــبة ومخطط ا�نـــذار وإحــصـــــاء مــصــــادر الـتـمـــويل للمحافظــة على المعاييــر النظامية 

المتعلقة بنسبة السيولة لدى المصرف.
3.6 المخاطر التشغيلية:

بناء على السياسة العامة �دارة المخاطر التشغيلية والتي تـــســــمح بتحديد وتــقـــديـــــر المخـاطـــر الــتي قد 
يـتـعـــرض لـهـــا البنك تم إعداد خـــريــطـــــة للمخاطر الــتي يمكن التـــعرض لها بسبب خلل ما في ا�جراءات 
الداخلية أو انظمة المعلوماتية أو الموظفين. وأخذ التدابير الالزمة للتحوط منها مســتقبال عبر إنشــاء قاعدة 
بيانــات الحــوادث المســجلة ومراجعة جميع تقاريــر الرقابة وإعداد قاعــدة التقييم الذاتــي للمخاطر والرقابة 
الشــاملة والمفصلــة   Risks & Controls Self Assessments  &  (RCSA )   . وتتمثــل أهدافهــا فــي تقييم 
العمليات الالزمة لكل نشــاط على مســتوى المصرف من أجل تحديد جميع المخاطر التشــغيلية بما في ذلك 

المخاطر الناتجة عن هذه انشطة وإعداد استراتيجيات للقضاء أو التخفيف أو نقل أو تسيير هذه المخاطر،



وتقوم ممارسة التقييم الذاتي (RCSA) بتصنيف المخاطر التشغيلية بالترتيب وإسناد المسؤولين عن إدارتها .
وقــد تم إعداد خريطة المخاطر عبر اســتعمال طريقــة التقييم الذاتي حيث تم وضع خطط عمل اســتباقية 

وتفاعلية مما مكن المصرف من إعداد استراتيجيات للقضاء أو التخفيف من المخاطر.
كمــا تم إعداد مســودة �جــراء اختبــارات ا�جهــاد (Stress Testing) والتي تهــدف الى تقييم حساســية المصرف 
لمقاومة أثر ازمات المالية الشديدة التي قد تحدث في البيئة االقتصادية المحيطة والتي يمكن أن يكون لها 
أثــر ســلبي على المصــرف، وعكس مدى قــدرة المصرف علــى امتصاص الخســائر والمحافظة على رأســماله 

والتحوط وفقا سوأ السيناريوهات.
4.6 مخاطر االمتثال:

تم خالل ســنة 2019 مراجعة مدى امتثال ملّفات البنوك المراســلة اجنبية التي تربطها عالقة عمل في اطار 
عمليات التجارة الخارجية، وتحيين ملفات اعرف عميلك KYC/AML للبنوك المراســلة اجنبية، كما تمت مباشرة 
عملية تحيين ملفات  حسابات المتعاملين على مستوى الفروع وكذا توجيه خطابات تحسيسية دورية لكافة 
الموظفيــن لرفع درجــة الوعي و التحكم في اجــراءات مكافحة تبييــض اموال و تمويل ا�رهــاب، والتكفل 

بكافة عمليات البحث و التحري المتعلقة بأشخاص محل بحث من الجهات المخولة قضائيا .

7 . التسويق وتطوير المنتجات : 
كانت ســنة 2019 حافلة بالنشاط التســويقي حيث تم فتح صفحة فيســبوك خاصة بالمصرف على اعتبار أن 
وســائل التواصــل االجتماعي لها تأثير كبير علــى المجتمع، وبدأت عملية الترويج لمنتجــات المصرف ليبلغ عدد 

المشتركين فيها حاليا 80 ألفا.

ومن الناحيــة التنظيمية تــم إعادة هيكلة 
خلية التســويق من خالل إنشــاء قســمين 
اول يكلــف با�تصــال وتطويــر المنتجــات 
وتسيير التظاهرات والثاني يعنى بالتسويق 

وتصميم المنتجات والترويج لها.
ومــع بدايــة الترويــج كان البــد مــن اعتماد 
مركز اتصال خارجي لــذى  تم التعاقد مع 
شــركة مختصة للقيام بالمهمة ‘ وانطلق 
العمــل بــه فــي الفاتــح مــن شــهر مارس 

.2019
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وبخصــوص الترويــج للمنتجات عبــر المواقع ا�لكترونيــة والفضاء الرقمي تــم اختيار أكثــر المواقع زيارة في 
الجزائــر حيث تم عقد اتفاقيات معهم من أجل إدراج بانير خــاص بالمصرف في جميع صفحات الموقع مع 

إحصائيات شهرية .
وفيما يخص جناح عرض المصرف فقد تم تغييره لجناج جديد بتصميم جذاب وعصري.

وقــد تم الترويــج لمنتج أمنيتي عبر ربطه بقرعة فصلية للفوز بعمرة مدفوعة التكاليف  مما جذب فئة كبيرة 
من الزبائن.

أمــا فيما يخــص المنتجات الجديدة فقد طــور المصرف منتج هديتــي الذي القى نجاحا معتبــرا بعد الترويج 
الجيــد له من خالل ومضة إشــهارية تــم عرضها فــي المواقع ا�لكترونية ووســائل التواصل وكــذا القنوات 
التلفزيونية مما أدى إلى  رفع قيمة حســابات ا�دخار كما تم تخفيض الدفعة اولية إلى 10أالف دج بدل 20 

ألفا. 
كمــا تم تحديــث الواجهة الرئيســية  للموقع ا�لكترونــي للمصرف عبر تغييــر طريقة العــرض وإدراج فيديو 

تفاعلي يشرح كل صفحة على حدى.
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وفي إطار التواصل الداخلي تم إنشاء مجلة داخلية يشارك فيها جميع  موظفي المصرف بحدود 20 صفحة 
تبرز أنشطة المصرف وإنجازات الموظفين.

 

كمــا قــام المصــرف برعايــة مجموعــة مــن البرامــج التلفزيونية 
الهادفة ومنها حصة الدين والدنيا وقصتي مع ا�ســالم للداعية 
الشــيخ الهادي زموري وحصة شاعر الرســول وأيضا حصة نسمات 
ربانية التي القت نســبة مشــاهدة عالية في شــهر رمضان 2019 
علــى قنوات الشــروق كما تــم تدعيمها  بمســابقة عبر الرســائل 
النصيــة  للفــوز بدفتــر اســتثمار هديتــي حيث بلــغ عدد الرســائل 
القصيــرة التي إســتلمها المصرف   خالل  شــهر رمضان  200.000 

رسالة نصية قصيرة.
وبخصوص التظاهرات فقد رعى المصرف عدة معارض وصالونات 
فيفــري  شــهر  الغذائيــة  للصناعــات  الدولــي  الصالــون  ســيما  ال 
والمعرض الدولي الجزائري شــهر جوان والمعرض الدولي للكتاب 

شهر أكتوبر ومعرض البنوك والتأمينات شهر ديسمبر  2019  .



وقــد تم التعاقد مع شــركة رائدة 
الومضــات ا�شــهارية  في مجــال 
علــى أن يقومــوا بتصويــر ومضات 
للمصرف وقد تم إنشاء أول ومضة 

تتعلق بالبنك الرقمي 
تــم االتفــاق معهــم علــى  كمــا 
تجديد نشيد شعب الجزائر مسلم 
وتم إطالقه يوم الفاتح من شــهر 

نوفمبر كهدية للشعب الجزائري.

و  المطالعــة  لثقافــة  وترســيخا 
القــراءة فقد تبنــى المصرف فكرة 
إنشــاء مكتبــة علــى مســتوى كل 
فــي  الموجــودة  المصــرف  فــروع 
كافــة  أرجــاء التــراب الوطنــي من 
أجــل بنــاء مجتمــع مثقــف وواع و 
مجموعــة  المكتبــة  هــذه  تضــم 
كبيــرة من الكتــب تعنــى بالجانب 

الديني والعلمي و الثقافي.
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وقد شارك المصرف في عدة مؤتمرات وتظاهرات علمية واقتصادية وثقافية من بينها:
- جائــزة المجلــس العــام  2019  حــول " ا�بتــكار فــي المنتجــات لتمويل المشــاريع المتوســطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر 
 CIBAFI Award 2019 on  Products Innovation for Micron Small Medium Entreprises (MSMEs) »

« Financing
- االستبيان العالمي للمصرفيين ا�سالميين “ ما بعد التحول الرقمي: التكنولوجيا المالية وتجربة العمالء 

- صالون البنوك، التأمينات والمنتجات المالية  من 22 الى 30 ديسمبر 2019
- الملتقــي الدولي للصناعة المالية تحت عنوان تحديات الصناعة المالية ا�ســالمية في الجزائر بين طموحات 

السياسة المالية والممارسات البنكية يومي 17 – 18 نوفمبر 2019.
- مكانــة الصيرفة ا�ســالمية في النظام المالي الجزائري ومدى مســاهمتها في إنعــاش االقتصاد الجزائري 

بتاريخ 10 نوفمبر 2019. 
- ملتقى علمي حول دور منتجات االبتكار المالي ا�ســالمي في تطوير الصناعة المالية ا�سالمية، ومتطلبات 

تطبيقها يومي 14 – 15 أكتوبر 2019.

النشاط  التمويلي :   .8
تمويل المؤسسات :   1.8

عرفت ســنة 2019،  نشــاطا مكثفا من خالل معالجة ملفات التمويل للمؤسســات و الشركات الناشطة في 
مختلــف المياديــن االقتصادية، حيث وصل عددها إلى 467  ملف ما بين اســتثمارية و اســتغاللية ، ما يعكس 

معدل نمو مقدر بـ 6% مقارنة بسنة 2018.
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وقد انخفضت قيمة التمويالت  المدروسة خالل سنة 2019 بنسبة 3 ٪ وذلك راجع إلى السياسة المنتهجة من 
طرف المصرف في توزيع محفظة التمويالت حيث أنه تم تأجيل مجموعة من طلبات التمويل االستثماري. 

 

وقد تم رفض تمويل عدة ملفات إما لضعف مردودية نشاط الشركة أو ضعف البيانات المالية أو عدم توافق 
صيغة التمويل مع تعاليم الشريعة ا�سالمية أو سياسة المصرف.

توزيع التمويالت الممنوحة حسب سلطة القرار:  1.1.8

2.1.8  توزيع  التمويالت الممنوحة حسب الفروع : 

 تمثــل محفظــة التمويالت لفرع دالي إبراهيم حصة اســد من المحفظة ا�جمالية  بنســبة % 39 ، يليه فرع 
وهران بنسبة %12 ، والباقي موزع بين مختلف الوكاالت اخرى.
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توزيع محفظة التمويالت المدروسة نوع المؤسسة ( اعتمادا على رقم ا¶عمال):   3.1.8

تمثل المؤسسات المتوسطة نسبة %50 من محفظة التمويالت, تليها المؤسسات الصغيرة. 

 خالل السنتين االخيرتين, تعتبر محفظة زبائن المصرف متنوعة بتمويل %50 من المؤسسات المتوسطة تليها 
المؤسسات الكبيرة و الصغيرة.

رقم ا¶عمالحجم المؤسسة

المؤسسات الصغيرة جدا

 المؤسسات الصغيرة

 المؤسسات المتوسطة

 المؤسسات الكبيرة

Standard

Silver

Gold

Platinum

 
>  رقم ا´عمال   مليون دج50

>  رقم ا´عمال  >

>  رقم ا´عمال  >

  رقم ا´عمال  

50 مليون دج250

مليار دج1

مليار دج1

مليون دج

مليون دج250

<

خدمة مصرفيـة إســالمية

أخالقيــات عـــــالية

شفــــافية

إرضـــاء العمالء

إختــر مصــرف الســـالم الجـــــــزائر

نزاهــــــــــة

تـواكب تطلعاتـك
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 وقــد عرفت ســنة 2019 توطين الكثير من المتعامليــن الجدد لدى الفروع الجديــدة با�ضافة الى متعاملي 
المصرف ، كنتيجة حتمية لكفاءة الخدمات وسرعة التكفل بطلبات المتعاملين من الدراسة الى التعبئة، وهي 
االســتراتيجية المعتمــدة من طــرف االدارة العامة التــي عملت على التعريــف بالصيرفة االســالمية من خالل 
مختلــف منافــذ االعــالم واالشــهار للتعريــف بالمصرف، فتــح الفــروع الجديدة عبــر الوطن وتطويــر مختلف 

المنتجات الموافقة للشريعة السمحة والمواتية لطلبات مختلف المتعاملين االقتصاديين.

3434
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2.8  التمويل باالجارة  :

حقق المصرف نتائج جد مرضية من ناحية التمويل ا�يجاري كما ســجل رصيد تمويالت ا�جارة نســبة نمو تقدر 
بــ   %25 مقارنة يسنة 2018 .

وقد بلغ عدد ملفات تسهيالت االعتماد االيجاري المقرر فيها خالل سنة 2019  496 ملفا، قدر مبلغ التمويالت 
المطلوبــة 108 مليون $ ( 13مليار دج)  و  بلغت قيمة التســهيالت الممنوحة بـــ 37 مليون$  (4.4 مليار دج ) ما 
يعادل نســبة %34وبخصوص تطور قيمــة التمويالت الممنوحة فقــد اعتمد المصرف سياســة انتقائية اتجاه 

المشاريع واالستثمارات ال سيما الجديدة منها.
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3.8 التمويالت االستهالكية

رغم االضطراب الذي عرفه التمويل االســتهالكي لÊفراد خالل  ســنة 2019،  ال ســيما ا�جراءات التي اتخذتها  
السلطات خالل السداسي اول من سنة  2019 والتي حددت حصص  السيارات المرخص بتركيبها محليا  مما 

أدى لندرة السيارات عند مختلف الوكالء، حيث أصبح من الصعب تلبية طلبيات المتعاملين.
وبالرغم من المعطيات السالفة إال أن نشاط التمويالت االستهالكية حقق نسبة مبيعات معتبرة للسنة الثالثة 
على التوالي من انطالقه،  حيث تم في هذا النطاق بيع 7357 ســيارة نفعية  وفق صيغة "البيع بالتقســيط"،  
شــاملة مختلف أنواع السيارات المركبة محليا  بما فيها (كيا ,رونو, هيونداي, بيجو, فولسفاكن, اودي, سكودا  

و سيات) مفصلة كاÖتي:
5059 سيارة من مخزون المصرف  o

2298 سيارة خارج مخزون المصرف  o
 وذلك مقابل 7425 ســيارة نفعية خالل الســنة الفارطة (2018) ما يشــير إلى تراجع طفيف  بنســبة 0.96% 

لÊسباب السالفة الذكر .
مخطط بياني لتركيبة مخزون المصرف المسلمة للمتعاملين خالل نشاط سنة  2019 :

وقد بلغت قيمة التمويالت الممنوحة 8.5 مليار دينار سنة 2019 ، مقابل 9 مليار دينار لسنة 2018، كما تجدر 
ا�شارة إلى تجاوز اهداف المسطرة خالل السنتين الفارطتين و نمو معتبر لمحفظة التمويالت ا�ستهالكية 
بمقارنة نشاطي سنتي 2018 و 2019. حيث تم تسجيل نسبة نمو بمبالغ التمويالت القائمة تقدر بـ  +47 %
و قد تم التعاقد مع 14 مؤسسة لغرض استفادة موظفيها من خدمات المصرف الموجهة لÊفراد إضافة 

الى 42 اتفاقية مبرمة في السنوات السابقة ما يرفع العدد ا�جمالي لالتفاقيات إلى 56 اتفاقية.

1555
سيارة

589
210سيارة

سيارة

5003
سيارة
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Votre banque où que vous soyez

مصرفك أينما كنت
Votre banque où que vous soyez

مصرفك أينما كنت
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التمويل العقاري :  4.8
1.4.8  التمويل العقاري ل¸فراد :

في اطار النشــاط العقاري لسنة 2019 بلغت  قيمة التمويالت المعبئة  1.3 مليار دج، ما يعكس نسبة 
نمو مقدرة بـــحوالي 60.72 % مقارنة بســنة 2018، حيث أن  نشــاط التمويالت العقارية لÊفراد  عرف 
تعبئــة التمويالت بمختلف الصيغ المعتمدة من طرف المصرف  لمجمل الطلبيات المقدمة من طرف 

افراد، حيث تم دراسة 382 ملف  و تم منح تمويالت كثر من 294 ملف .
كمــا تم ابــرام عــدة اتفاقيات فــي اطــار التمويــل  العقاري لÊفــراد بيــن المصرف وعدة مؤسســات 

اقتصادية و جامعات   بالموازاة  مع افتتاح فروع جديدة للمصرف ، منها  : 
جامعــة أدرار – جامعــة ورقلــة -  معهــد التجارة - شــركة النفــط - وزارة المالية – شــركة التأمينات 

السالمة .

2.4.8  التمويل العقاري لشركات الترقية العقارية  :

تجدر االشــارة إلى أّن المصرف انتهج سياسة انتقائية في مجال تمويل المرقيين العقاريين   ، بحيث تم 
االكتفــاء في  التمويل  بالمتعاملين التقليدييــن للمصرف، و الذين يتميزون بالجدية و الصرامة  ،كما أن 
حجــم تمويالت  المصــرف  التي تم تعبئتها  في اطار تمويل مشــاريع الترقية العقارية  لهذه الســنة 

بــمبلغ يقدر بــ 740 مليون دج ، 

9. نشاط استقطاب الودائع وإدارة السيولة : 
ارتفع اجمالي التمويالت المباشــرة في نهاية ســنة 2019 الى ما مقداره 96.1 مليار دج (800 مليون 
دوالر) مقابل 75.68 مليار دج (634 مليون دوالر) في نهاية ديسمبر 2018 أي بزيادة قدرها 20.5 مليار 
دج وبنســبة نمو قدرها 27 %؛ بينما ارتفعت الودائع الى ما مقداره 103.2 مليار دج (860 مليون دوالر) 
مقابــل 84.7 مليــار دج (711 مليون دوالر) في نهاية ديســمبر 2018 و بزيــادة قدرها 18.5 مليار دج و 
بنســبة نمو قدرها 22 % ؛ في حين حافظت الســيولة تقريبا على نفس المبلغ 27 مليار دج في نهاية 
ديسمبر 2019 (229 مليون دوالر) بعدما انخفضت إلى أدنى مستواها في شهر أوت حيث بلغت 21 
مليار دج (174 مليون دوالر) وبلغ معامل الســيولة آنذاك نســبة %108 حيث عرف هذا اخير تحســن 

في نهاية ديسمبر 2019 بحيث بلغت 149% .
  هذه ارقام تدل على السياســة العقالنية الحذرة المنتهجة من قبل ا�دارة العامة فيما يخص تسير 

الموارد والتمويالت.
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 من المالحظ أن الودائع االدخارية شــهدت نموا معتبرا بين شــهري ديســمبر 2018 وديســمبر 2019 
حيــث ارتفعت بمبلغ 4,1 مليار دينار جزائري (34 مليون دوالر) وبنســبة نمو 54 %، وباســتثناء انخفاض 
طفيف شــهر مارس 2019، فإن رصيد االدخار نمى بمتوسط 340 مليون دينار جزائري (3 مليون دوالر)  

في الشهر الواحد لمتوسط 700 حساب  جديد في الشهر (بين 500 و 900 حساب).

مبدئيا يمكن أن نرد هذا النمو إلى عوامل عدة ساهمت فيه، منها توسع شبكة فروع المصرف، حيث 
تم افتتاح عشــرة فروع جديدة للمصرف بين ســنتي 2018 و 2019 ، ومنها أيضا النمو السريع لنشاط 
تمويل افراد، وكذلك مختلف الحمالت الترويجية والتســويقية للتشــجيع على االدخار، دون أن نغفل 

العوائد المحفزة الموزعة من قبل المصرف على هذه الفئة من الودائع  و التى بلغت  نسبة 3,8 %.

يعرض الجدول أدناه تطور رصيد حسابات االدخار وتعدادها بين سنتي 2010 و 2019 

تعكس ارقام المعروضة ضمن الجدول أهم المالحظات التالية: 
نموا منسجما نسبيا لرصيد االدخار بين سنتي 2010  و 2013 .  -

نموا منخفضا نســبيا ســنة 2014 يرجع بالخصــوص لتعيين إدارة مؤقتة للمصرف بين ســنتي   -
2014 و 2015  

عودة النمو سنة 2015 حيث بلغ أزيد من مليار دينار جزائري سنويا بين سنتي 2015  و   2018   .  -
نمــوا معتبرا لالدخار ســنة 2019 حيث تضاعف  عدد المدخريــن، وزاد رصيد ا�دخار بمبلغ قدره   -

4,1 مليار دينار جزائري

 

 
28 
2828 

 

 

%6
2018

2019 2018 
20182019 

6 467 440  
3 70 319 72 559  

 

20193

% 

87% 21461  394 

  

   
 
 

17518  20 73411  34 30531 340  

 

 

 

2019 

  . 



تطوير نظم المعلومات :  .10

فــي مجال تطوير نظــم المعلومات تم تحديث نظام خــاص ببواليص التحصيل  فــي مجال التجارة 
الخارجية من أجل أتمتة العملية بداية من استالم الملف على مستوى الفرع ولغاية اغالق الملف بعد 
انتهــاء العمليــة، كمــا تم أضافــة تحســينات عديدة فــي هذا امجــال كتبســيط عمليــات التخليص، 
والتحديث التلقائي لقائمة المتعاملين من أجل ارســال الســويفت، وأتمتة االشعارات الخاصة باستالم 

بواليص التحصيل.
أما في مجال التمويالت فقد تم تقييس عمليات تقييد الضمانات حســب متطلبات مركزية المخاطر، 
وتم اعداد تطبيق لتبســيط اســتخراج العقود الشــرعية، كما تم ادراج عمليات االجارة من الباطن في 

النظام المعلوماتي.
كمــا تم التكفل بالتقييد المحاســبي لاللتزامات خــارج الميزانية، مع توفير التقاريــر الالزمة لمتابعتها، 

وتقييس التقييد اÖلي لÊرباح الغير المحصلة .

وفي مجال وســائل الدفع تم تقييس عمليات التحويل الدائم الداخلي أو عبر المقاصة، كما تم إدراج  
التعديــالت الالزمــة على العمليات النقدية للتماشــي مع متطلبــات بريد الجزائر فــي العمليات ما بين 

البنوك.
كمــا تم تحديــث عمليات المقاصــة االلكترونية ما نتج عنــه توفير يوم في المــدة االجمالية للعملية، 

وتقييس سندات االستثمار بدون عوائد إثر مطالبة عدة متعاملين بها،
أمــا بخصوص الرقمنة فقد تم الشــروع فــي االنتقال للنســخة الجديدة من البنــك الرقمي المتعدد 
القنوات، وتم تقييس االرسال التلقائي �شعارات العمليات، وتحسين برنامج توزيع ارباح وبرنامج تسيير 

عمليات فيزا.
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2.10  ترقيــة مركــز المعلوماتــي 
الرئيســي وفق المعايير الدولية و 
انشــاء مركــز معلوماتــي متطور 

(DATACENTER)
تم انشاء مركز معلوماتي رئيسي جديد وفق 
المعايــر الدوليــة حيــث يواكــب تطــور البنك 
ويمكن من استيعاب كل التطبيقات الجديدة 

وخاصة منها المتعلقة بالرقمنة   

42

وفيما يلي بعض المشاريع المتعلقة بنظم المعلومات والتي اعتمدها المصرف خالل سنة  2019 :

1.10  وضع نظام مركزي لمرقبة الخوادم الحساسة
 (T24 servers، CPI servers) وذلك من خالل تثبيت نظام عالمي يمكن من مراقبة الخوادم الحساسة في البنك
يسمح النظام بمراقبة عدة مكونات للخوادم (Hard Disk، Memory utilisation and CPU) من خالل لوحة 

.(Dashboard) تحكم

IP 3.10  وضع نظام الهواتف عبر
وداخليــا تــم تحويل نظــام الهواتف الخاصــة بالمصرف من النظــام التقليدي إلــى النظام IP عبــر أربع أرقام 

لحسين التواصل  المرئي بين موظفي الفروع وا�دارات المركزية

الموارد البشرية   .11

تــم خــالل ســنة 2019 توظيــف 96 موظفا جديــدا لتغطيــة احتياجــات االدارات و الفــروع القائمة و 
الجديدة، ليصل العدد االجمالي للموظفين 566 موظفا. كما شــهد نشــاط السنة انشاء أربعة فروع 
جديدة، استفاد موظفوها من  برنامج تدريب داخلي موحد و متكامل بين النظري و التطبيقي شمل 
كل المهــارات المصرفية الضرورية. و تم ترقية 113 موظفا تميزوا  باداء الجيد و المنتج في العمل و 
استفاد آخرون من مكافآت تشجيعية مختلفة في مجالي الخدمات و استقطاب الودائع االستثمارية

كما تم وضع آلية جديدة لتشجيع العمل الجماعي من خالل اعتماد مكافأة المردودية الفصلية التي 
تمنــح في كل فصل على أســاس النتائج المالية و العملية للوحدات التشــغيلية ضمن سياســة االدارة 

باهداف.
و في مجال تطوير المهارات، تم تنظيم 92 دورة تدريبية من بينها 79 دورة تدريبية خارجية و 13 دورة 
تدريبيــة داخلية خصت 1095 مشــاركة للموظفين وشــملت جــل المواضيع ذات االهتمــام العام و 

المتخصص لمهن المصرف المختلفة.
و بخصوص تنظيم العمل، تم اقتناء نظام معلوماتي جديد لتسيير و تطوير الموارد البشرية يشتغل 
في شكل وحدات متوافقة تم تشغيل وحدة تسيير الرواتب و ربطها بنظام المصرف المعلوماتي و 

ســيتم تفعيل  وحدة تطوير المهارات عن طريق انشاء واجهة الموارد البشرية و ربطها بفضاء التسيير 
اÖلي.



المسؤولية ا�جتماعية للمصرف  .12

أولــى مصرف الســالم اهتمامــا كبيرا للمســؤولية االجتماعية من خــالل تفعيلها و تطويــر مجاالتها، 
تمثلــت في تحســين المنــاخ االجتماعــي لموظفــي المصرف وإعطــاء أهمية فــي تطوير المســتوى 
المعيشــي للموظف، و في جانب آخر االلتزام بالمشــاركة في انشــطة و برامج الخدمة المجتمعية 
ومنهــا: التعليم، الرعايــة الصحية، العمل الخيــري لÊيتام، نشــر ثقافة المســؤولية االجتماعية، دعم 

المشاريع الصغيرة، دعم العمل التطوعي، و نشر ثقافة الصيرفة و المالية ا�سالمية في المجتمع.
وقــد حقق المصرف خالل ســنة 2019 قفزة نوعية ونتائج الفتة، ظهرت بشــكل واضح في شــمولية 
الخدمات االجتماعية والتطوعية والخيرية التي احتضنها المصرف سواء عن طريق المبادرة أو الشراكة 
أو الرعايــة والدعــم، تلقــت رضا واســعا من الموظفيــن على المســتوى الداخلي، و مختلف الشــركاء 

االجتماعيين على المستوى الخارجي.
وفي سياق هذا االهتمام تم إنشاء خلية مركزية تتكفل بنشاط المسؤولية االجتماعية للمصرف منذ 
ســنة 2017، اولت لها ا�دارة العامة أهمية كبيرة، من خالل تخصيص كل الوســائل للســير الحســن و 
ضمان التطور المالئم المســطر في اســتراتيجية المصرف، مهمتها خدمــة موظفي المصرف، وكذا 
المجتمع في مختلف مجاالته، بحيث من مهامها تصميم البرامج في مجال المســؤولية االجتماعية 

و تنفيذها بحيث تكون القوة المحركة لنشاطات الدعم المجتمعي الذي يقدمه المصرف.
ومن بين النشاطات المنجزة خالل سنة 2019 نورد ما يلي:

 . 
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خدمات اجتماعية للموظفين  1.12
-  تشجيع أبناء الموظفين المتفوقين من خالل تكريمهم سنويا بجوائز قيمة 

التكفل جزئيا بممارسة النشاطات الرياضية  -
التكفل جزئيا بالتغطية الصحية التكافلية  -

تنظيم الرحالت السياحية  -
تقديم القروض الحسنة   -

تقديم منح في المناسبات  -
تنظيم قرعة الداء مناسك العمرة  -

تكريم الموظفين في مناســبات عديدة (حلول شــهر رمضان، عيد الفطر و عيــد اضحى، عيد المرأة،   -
مناسبة المولد النبوي)،

خدمة المجتمع   2.12
- دعم انشطة الخيرية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

- دعم المدارس القرآنية والملتقيات العلمية، وكذا الجمعيات المتخصصة في تقديم يد المســاعدة والعون 
لفئــات من المجتمع جد حساســة كالمــرأة الجزائريــة، والطفولــة، وذوي االحتياجات الخاصة  بالتنســيق مع 

الجمعيات، 
- دعم الملتقيات العلمية و المؤتمرات االقتصادية

- مشروع القروض الحسنة �نشاء مؤسسات مصغرة للمحتاجين
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 13 تقرير الحوكمة  
يعمل مصرف  السالم الجزائر على تطبيق أعلى المعايير اخالقية عن طريق ا�فصاح عن كافة نتائج المصرف 
بدقــة وشــفافية مع الحرص على ا�ســتمرار في االمتثــال الكامل بالقوانيــن واللوائح  التي تحكم نشــاطات 

المصرف. وذلك عبر اعتماده لمجموعة من انظمة التي تضبط حوكمة المؤسسة ومنها :
1.13 - جمعية مساهمي المصرف :   

2.13 - مجلس ا�دارة : 

يعمــل مجلــس ا�دارة على تحديــد التوجيهات ا�ســتراتيجية للمصرف بكل مهنيــة و احترافية   من أجــل تمكينه من 
تحقيق أهدافه المســطرة، وتتمثل مهمة المجلس الرئيســية في ضمان الحوكمة الســليمة وا�دارة الفعالة لشــؤون 
المصــرف حفاظا على مصلحة المســاهمين، ولهــذا الغرض عقد مجلــس ا�دارة أربع إجتماعات حضورية خالل ســنة 

2019، وثالث اجتماعات بالتمرير من أجل ضبط عملية رفع رأسمال المصرف.
وكان مجلس ا�دارة قد اعتمد مجموعة من الوثائق وانظمة التي تضبط نشاط المصرف منها: 

- النظام الداخلي لمجلس ا�دارة : اعتمد بتاريخ 15 أكتوبر 2015.
- ميثاق عضو مجلس ا�دارة : اعتمد بتاريخ 15 أكتوبر 2015

- ميثاق الصالحيات: اعتمد بتاريخ 15 أكتوبر 2015.
- استراتيجية المصرف 2019-2021 : اعتمدت بتاريخ 13 ديسمبر 2018

- السياسة ا�ئتمانية: اعتمدت بتاريخ 09 ديسمبر 2017.
- سياسة مخاطر السيولة : اعتمدت بتاريخ 18 سبتمبر 2017.

- سياسة المخاطر التشغيلية : اعتمدت بتاريخ  18 سبتمبر 2017.
- سياسة مخاطر ا�متثال : اعتمدت بتاريخ 09 ديسمبر 2015.

3.13- لجان مجلس ا�دارة

قام مجلس ا�دارة بتشكيل لجنتين اولى لجنة التدقيق والثانية لجنة التمويالت وفق ما يلي :

تتكون تركيبة مســاهمي مصرف الســالم الجزائر من 22 
مســاهما مــن 8 دول عربيــة، ويعتبــر الســيد محمد عمير 
المهيري أكبر المســاهمين بنســبة 26,98 % يليه مصرف 
الســالم البحريــن بنســبة 16,58 %، تليهمــا شــركة دبي 

االسالمية للتأمين- آمان بنسبة 5%.
وتجتمــع جمعيــة المســاهمين العامة العاديــة مرة كل 
ســنة �قفــال الحســابات المالية للســنة حيــث اجتمعت 
بتاريخ  12/ 06 / 2019، فيما تجتمع الجمعية غير العادية 
كلمــا اقتضــت الضــرورة حســب مــا ينــص عليــه القانون 
اساســي للمصرف وقــد اجتمعت الجمعيــة العامة غير 
العادية بتاريخ  12/ 06/ 2019 �قرار رفع رأســمال مصرف 
السالم الجزائر لـ 20 مليار دج نقدا كما اجتمعت بتاريخ 10 
حيــث فوضــت مجلــس ا�دارة الصالحيــات   2019/ 12/

الالزمة لرفع رأسمال المصرف لـ 30 مليار دج.
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1.3.13 لجنة التدقيق :

عين مجلس ا�دارة الســيد محمد خميس الحوسني رئيســا للجنة التدقيق والسيد إيهاب عثمان عضوا للجنة 
التدقيق وتضطلع اللجنة بمجموعة من المهام منها:      

- التوجيه و ا�شراف على نشاط الرقابة و التدقيق في المصرف،
- دراسة خطة التدقيق الداخلي و اعتمادها،
- فحص نشاط ونتائج نظام الرقابة الداخلي

- اعتماد التقارير السنوية المتعلقة بالرقابة الداخلية .
- التأكد من شمولية التدقيق الداخلي و الخارجي،

- مراجعة و متابعة المالحظات الواردة في التقارير الصادرة عن اللجنة المصرفية و مندوبي الحسابات،
- ا�شــراف و التوجيــه بخصوص المخاطــر التي يتعرض لهــا المصرف و تقديــر نوعية اتســاق أنظمة القياس 

والمراجعة  والتحكم ورقابة المخاطر،
- التأكد من مدى التزام المصرف بتعليمات بنك الجزائر و القوانين الســارية في كل المجاالت (المخصصات و 

المعايير المحاسبية)
وقد عقدت لجنة التدقيق أربع إجتماعات خالل سنة 2019

2.3.13 لجنة التمويالت : 

عين مجلس ا�دارة السيد عبد الرحمان سنان رئيسا للجنة التمويالت والسيد النور إسماعيل عجبنا عضوا للجنة 
التمويالت وتضطلع اللجنة بمجموعة من المهام منها :  

- وضع السياســة االئتمانية للمصرف وشروط منح التســهيالت والضمانات والسقوف االئتمانية، وعرضها على 
مجلس ا�دارة للمصادقة عليها،

- مراجعــة السياســات االئتمانية دوريا وتحديثها بما يتناســب مع التطورات في البيئــة االقتصادية والقوانين 
والتنظيمات والسياسة المصرفية والتغيرات في وضع المصرف،

- العمل على ضمان مستويات المخاطر المقبولة.
- إقرار الخطط التسويقية المعدة من طرف ا�دارة التنفيذية لمنح التسهيالت االئتمانية بكافة أشكالها.

- دراســة طلبات منح و/أو تجديد التســهيالت المرفوعة من لجنة التســهيالت لــ¼دارة التنفيذية واتخاذ القرار 
المناســب بشأنها وفق الصالحيات والسقوف الخاصة باللجنة، ورفع التوصيات الى مجلس االدارة فيما يخص 

طلبات التسهيالت ذات المبالغ التي تفوق صالحيات اللجنة.
- دراســة وضع الديــون المتعثرة القائمة ووضع الخطــط الالزمة للعمل على تخفيضهــا و تقديم التوصيات 

المتعلقة بإعدام هذه الديون. 
وقد اجتمعت لجنة التمويالت أربع مرات خالل سنة 2019 كما قامت بالبت في مجموعة من ملفات التمويل 

عبر التمرير. 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  4.13
يعمل المصرف بمقتضى تعليمات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المعينة من قبل جمعية المساهمين، حيث 
تقوم الهيئة بتوجيه نشــاطات المصرف ومراقبتها وا�شــراف عليها للتأكد من التزام إدارة المصرف بأحكام 

ومبادئ الشريعة ا�سالمية في المعامالت التي تجريها، وتعد قراراتها وتوصياتها ملزمة ل¼دارة التنفيذية.
وتضم الهيئة خمسة من رجال العلم البارزين، ومن أهم الوظائف التي تؤديها:
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-  اعتماد االتفاقيات والعقود النمطية المتعلقة بالمعامالت المالية التي يجريها المصرف.
-  إبداء الرأي في المنتجات التي يطرحها المصرف، وإصدار الفتاوى فيما يعرض عليها من معامالت.

- متابعة عمليات المصرف، ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية، والتحقق من أن المعامالت المبرمة كانت لمنتجات 
معتمدة من قبل الهيئة.

- تقديــم واقتراح الحلول الشــرعية الممكنة لمشــكالت المعامالت المالية التي ال تتفق مع مبادئ وأحكام الشــريعة 
ا�سالمية والمساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة.

- المعاونة وإبداء الرأي والمشــورة في اختيار الموظفين على اختالف مســتوياتهم للتأكد من توافر المعرفة الشرعية 
والخبرة العملية في مجال التمويل واالستثمار ا�سالمي.

- تقديــم التوجيه وا�رشــاد وإعــداد برامج التدريــب للموظفين المعنيين بتطبيق العقود الشــرعية بمــا يعينهم على 
تحقيق االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة ا�سالمية.

- إبداء الرأي من الجوانب الشرعية في القوائم المالية للمصرف في الفترات التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة وا�دارة.
- االعتــراض علــى المخالفات الشــرعية من نشــاطات المصرف وطلــب تصحيحهــا أو إيقافها وعــدم تكرارها ويقدم 

اعتراضها كتابة إلى مجلس ا�دارة عن النشاطات غير المطابقة.
- دراســة تقارير المراقب الشرعي بشــأن تدقيق عمليات المصرف المنفذة، ومدى التزامها بالشريعة ا�سالمية وفتاوى 

الهيئة وقراراتها، وإصدار الفتاوى والقرارات المناسبة بشأنها.
- التأكد من تجنيب ا�يرادات التي تحققت من مصادر أو بطرق أو عقود تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة ا�سالمية 

وصرفها في وجوه الخير العامة.
-  التأكد من توزيع ارباح وتحميل الخسائر طبقا لÊحكام الشرعية.

- التأكد من حساب الزكاة وفقا حكام الشريعة ا�سالمية، وإعالم المساهمين بما وجب عليهم من الزكاة، والتأكد 
من توزيع موجودات صندوق الزكاة في مصارفها الشرعية.
-  اختيار المراقب الشرعي للمصرف والموافقة على تعيينه.

- الفصل في أي خالف في الرأي ينشأ بين إدارة المصرف والمراقب الشرعي الداخلي بشأن الجوانب الشرعية لمعامالت 
المصرف.

وتجتمع الهيئة لهذه الغاية دوريا ست مرات في السنة، كما تعقد لجنتها التنفيذية اجتماعات متى دعت الضرورة إلى 
ذلك من أجل معالجة المســائل الطارئة بين االجتماعات الدورية للهيئة، وترفع على أساســه ســنويا تقريرها للجمعية 

العامة للمساهمين.
كما تشرف الهيئة من خالل نائب رئيسها الدكتور عز الدين بن زغيبة على رئاسة لجنة الصرف من حساب الخيرات.
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 جسر الراجلين مالح سليمان
                                           تم فتحه   1925  طوله 125 م
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إفتتاح الفروع الجديدة لسنة 2019

إفتتاح فرع سطاوالي 20 فيفري 2019

إفتتاح فرع عنابة 6 فيفري 2019
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إفتتاح الفروع الجديدة لسنة 2019
إفتتاح فرع المسيلة 5 ديسمبر 2019

إفتتاح عين وسارة 19 ديسمبر 2019
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 جان التابعة جمللس اإلدارة:لال 
 .وجلنة التدقيقوهي تتمثل يف جلنة التمويالت 

 
 

 : طراخملا إدارةمنظومة  2.8
 

 :الرئيسية اليت يتعرض هلا املصرف كما يلي املخاطرتصنف 
  االئتمانخماطر 
  خماطر السيولة 
 تشغيليةاملخاطر ال  

 لة إليها.املعنية واملهام املوك املخاطر وحتدد اهلياكل إدارةابعتماد مجلة من السياسات اليت تنظم وتؤطر  2017خالل سنة وقد قام مصرف السالم اجلزائر 

التعرض  ياس مؤشراتق اليت تلخص أهم املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف معو مخاطر للاإلفصاح جمللس اإلدارة إبعداد مصفوفة بغرض كما يقوم املصرف 
 .بشكل ربع سنويومقارنتها مع املعايري الداخلية اليت حددها املصرف. يتم إعداد املصفوفة  هلا
 
 
 
 
 

 : االئتمان خماطر 81.2.

إدارة خماطر االئتمان يف  . تتمجتاه املصرف كعميل واحد على الوفاء ابلتزاماهتمعميل أو جمموعة من العمالء املعتربين  قدرة تنتج خماطر االئتمان عن عدم 
 مؤسسات.الداخلي لل قييمووفقا لإلجراء املتعلق بتسيري التمويالت واإلجراء املتعلق بنظام الت 2017إطار سياسة خماطر االئتمان املعتمدة يف سنة 

 
 على األسس التالية: عامترتكز سياسة إدارة خماطر االئتمان لدى مصرف السالم اجلزائر بشكل 

 
  قبول خماطر االئتمان:معايري 

 يتم تقسيم العمالء الذين يقدمون طلب متويل للمصرف إىل مخس فئات: األفراد، املؤسسات، اهليئات احلكومية والبنوك واملؤسسات املالية.

علقة ابلضماانت املقرتحة لتغطية املت يشرتط يف كل طلب متويل يتلقاه املصرف توفر جمموعة من املستندات اإلدارية واملالية ابإلضافة إىل املعلومات والواثئق
 التمويالت املطلوبة.

ة الضماانت املقرتحة دتتم دراسة وتقييم طلبات التمويل وفق سبع معايري رئيسية تتعلق ابملالءة األدبية للعميل، مالءته وامكانياته املالية ابإلضافة إىل جو 
 والظروف االقتصادية.

 
 ملخاطر االئتمان الداخلي قييمنظام الت: 
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البلد

الجزائرالجزائر

دج
دج
دج
دج

دج

 بيزو

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

BHD

BHD

BHD

BHD

BHD

BHD

العملةالمدينة البنك

بوينس آيرس

فيينا

ا´رجنتين

بنك الزراعة والتنمية الريفية

بنك الجزائر الخارجي

بنك الجزائر الوطني

NATIXIS الجزائر

النمسا

المنامة البحرين

بروكســل بلجيكــا
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برلين

 فيكتوريا
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 ألمانيا

 هونغ كونغ

EUR 

EUR 

EUR 

JPY 

USD

USD

USD

USD

TRY

إيطاليا ميالنو

الياباناليابان

بيروتلبنان

TRY

TRY
إسطنبولتركيا

TRY
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أبــو ظبــي ا�مارات
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ا´مريكية 
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مدريد إسبانيا
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TND 

AED 
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USD 
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EUR 

EUR 

EUR 
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