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مصرف الســـالم الجزائر بنك شـــمولي يعمل طبقـــا للقوانيـــن الجزائرية، و وفقا 
�حكام الشريعة ا�سالمية في كافة تعامالته.

تم اعتماد المصرف من قبل بنك الجزائر في ســـبتمبر 2008، ليبدأ مزاولة نشاطه 
مستهدفا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة. 

مصرف الســـالم الجزائـــر يعمل وفق إســـتراتيجية واضحة تتماشـــى ومتطلبات 
التنمية ا�قتصادية في جميع المرافق الحيوية بالجزائر، من خالل تقديم خدمات 
مصرفيـــة عصرية تنبـــع من المبـــادئ و القيم ا�صيلة الراســـخة لدى الشـــعب 
الجزائـــري، بغية تلبية حاجيـــات الســــوق و المتعاملين و المســـتثمرين، و تضبط 

معامالته هيئـة شرعيـة تتكون من كبار العلماء في الشريعة وا�قتصاد.

مهمتنـا :
اعتمـاد أرفع معاييــــر الجـودة في ا�داء لمواجهــــة التحديـات المستقبليـة في 
ا�سواق المحليــــة، ا�قليمية و العالمية، مع التركيـز على تحقيق أعلى نسبـة من 

العائدات للعمـالء و المساهمين على السواء.

رؤيتنـا :
الريــادة فـي مجـال الصيرفـة الشاملـة بمطابقـة مفاهيـم الشريعـة ا�سالميــة، 

و بتقديم خدمات و منتجات مبتكرة معتمدة من الهيئة الشرعية للمصرف.

قيمنـا :
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السيد :

” حممـد عميـر  يوسـف أمحـد املهيـري “

رئيس مجلس ا�دارة

أعضــاء مجلــس ادارة

السيد :

” عبد الرمحان أمحد عبد اهلل سنان “

عضو مجلس ا�دارة

السيد :

” حممد علي مخيس حممد احلوسين “

عضو مجلس ا�دارة

السيد :

” إيهاب عبد اللطيف عثمان أمحد “

عضو مجلس ا�دارة

السيد :

” النور عجبنا عز العرب “
عضو مجلس ا�دارة
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فضيلة الدكتور :

”عزالدين بن زغيبة“

رئيس الهيئة

أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية

فضيلة الدكتور :

” حممد عبد احلكيم  زعري “

عضو و أمين عام الهيئة

فضيلة الدكتور :

” العياشي الصادق فداد “
نائب رئيس الهيئة

فضيلة الدكتور :

” أبو بكر بن خلضر لشهب “

عضو الهيئة
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و بعد ؛
السادة المساهمين،

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

السالم عليكم و رحمة ا¡ و بركاته؛

أرحـب بكـم فـي إجتماعنـا السـنوي و أتقـدم لكـم بشـكري الخالـص علـى ثقتكـم و ل²خوة 
أعضاء مجلس ا�دارة على دعمهم و مساندتهم  و ل²دارة التنفيذية التي تعمل جاهدة من 

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

السادة المساهمين،

با�صالـة عـن نفسـي و بالنيابـة عـن إخواني أعضـاء مجلـس ا�دارة، يطيب لـي أن أقف معكم 
على أداء المصرف و إنجازاته لسنة 2020.

لقد واجه ا�قتصاد الجزائري تحديات كبيرة نتجت عن انخفاض في أســعار النفط من جهة و 
الظــروف الصحيــة الدولية المرتبطة بجائحــة كورونا من جهة أخــرى وبالرغم من ذلك فقد 
تمكن مصرف الســالم الجزائر بفضل ا¾ تعالــى من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق نمو معتبر 

خالل سنة 2020.
بلــغ مجمــوع المركز المالي للمصرف مبلــغ 163 مليار دج (230 1 مليــون دوالر) مقابل 131 
مليــار دج (096 1 مليون دوالر) ســنة 2019 بنمو قدره 24%، حيــث عرفت محفظة تمويالت 
الزبائن مستوى بلغ 99 مليار دج (751 مليون دوالر) بزيادة قدرها 6% عن مستواها سنة 2019 
نتيجة لنمو رصيد تمويالت المؤسســات بنسبة 13% في حين سجلت تمويالت ا�فراد تراجعا 
يعود لتوقف نشــاط مصانع تركيب الســيارات في الجزائر وعدم وفــرة الكمية الالزمة �نجاز 

التمويالت ا�ستهالكية المتوقعة لسنة 2020.

كلمة سعادة رئيس مجلس ا�دارة

” حممـد عميـر  يوسـف أمحـد املهيـري “

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

أْشَرف اَخلْلق َو اُملْرَسِلني
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و بلــغ مجموع ودائع العمالء مــا قيمته 129 مليار دج (978 مليون دوالر) ســنة 2020 مقابل 
102 مليــار دج (857 مليــون دوالر) ســنة 2019 بنمــو قــدره 26% ما يعبر عن تحســن صورة 

المصرف لدى متعامليه و زيادة ثقتهم فيه.
كما بلغ رصيد السيولة عند نهاية سنة 2020 مبلغ 54 مليار دج (405 مليون دوالر) و قد عرف 
نموا كبيرا مقارنة بنهاية ســنة 2019 نتيجة للنمو المعتبر للودائع بشــكل فاق نمو محفظة 

التمويالت.  
من جهة أخرى، بلغ الناتج البنكي لســنة 2020 مستوى 7.7 مليار دج (58 مليون دوالر) مقابل 
9.3 مليار دج (78 مليون دوالر) لســنة 2019 بتراجع نسبته 17% و ذلك نتيجة النخفاض دخل 

عمليــات التجــارة الخارجية إثر تخفيض نســبة عمولة الصرف من طرف بنــك الجزائر، في حين 
بلغت المصاريف التشــغيلية سنة 2020 مســتوى 2.7 مليار دج (20 مليون دوالر) مقابل 2.9 
مليار دج (25 مليون دوالر) سنة 2019 بانخفاض نسبته 9% بفضل إتخاذ إدارة المصرف لجملة 

من ا�جراءات لتخفيض المصاريف تماشيا مع تراجع مستوى الدخل. 
كمــا بلغ صافي المخصصات مســتوى 864 مليون دج ( 6.5 مليون دوالر) و قد ســجل بذلك 
تراجعا بنســبة 8% مقارنة بســنة 2019 وذلك بفضل الجهود المبذولة لتحصيل مستحقات 

المصرف. 
و بلغت حقوق المساهمين مستوى 19 مليار دج ( 143 مليون دوالر) مسجلة استقرارا مقارنة 

بمستواها عند نهاية سنة 2019.

وكمحصلة لما ســبق يســرني أن أعلن لكم أن النتيجة الصافية لسنة 2020 بلغت 3 مليار دج 
(23 مليون دوالر) .

وفي ا�خير تقبلوا مني ومن الســادة أعضاء مجلس ا�دارة جزيل الشكر وبالغ عبارات التقدير 
على ثقتكم ودعمكم وكذا لجميع موظفي مصرف الســالم الجزائر وعلى رأســهم المدير 

العام على المجهودات المبذولة في سبيل تطوير المصرف.

وا¾ ولي التوفيق

” حممـد عميـر  يوسـف أمحـد املهيـري “

رئيس مجلس ا�دارة

05



2020

2019

2018

2017

2016

626 162 مليون دج
230 1 مليون دوالر

019 131 مليون دج
096 1 مليون دوالر

109 110 مليون دج
929 مليون دوالر

775 85 مليون دج
745 مليون دوالر

104 53 مليون دج
478 مليون دوالر

مجمـوع ا�صـول

%24+

%19+

%28+

%62+

2020

2019

2018

2017

2016

252 99 مليون دج
751 مليون دوالر

510 93 مليون دج
782 مليون دوالر

340 75 مليون دج
636 مليون دوالر

454 45 مليون دج
395 مليون دوالر

377 29 مليون دج
264 مليون دوالر

تمويالت العمالء (صافي)

%6+

%24+

%66+

%55+

أهم مؤشرات النشاط
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أهم مؤشرات النشاط

2020

2019

2018

2017

2016

320 129 مليون دج
978 مليون دوالر

405 102 مليون دج
857 مليون دوالر

432 85 مليون دج
721 مليون دوالر

642 64 مليون دج
561 مليون دوالر

512 34 مليون دج
311 مليون دوالر

ودائـع العمـالء

%26+

%20+

%32+

%87+

2020

2019

2018

2017

2016

900 18 مليون دج
143 مليون دوالر

012 19 مليون دج
159 مليون دوالر

305 17 مليون دج
146 مليون دوالر

562 16 مليون دج
144 مليون دوالر

381 15 مليون دج
138 مليون دوالر

حقـوق المساهميـن

%1-

%10+

%4+

%8+

07



أهم مؤشرات النشاط

2020

2019

2018

2017

2016

705 7 مليون دج
58 مليون دوالر

331 9 مليون دج
78 مليون دوالر

016 7 مليون دج
59 مليون دوالر

990 3 مليون دج
35 مليون دوالر

769 2 مليون دج
25 مليون دوالر

المداخيـل الصافيـة

%17-

%33+

%76+

%44+

2020

2019

2018

2017

2016

551 3 مليون دج
27 مليون دوالر

880 3 مليون دج
32 مليون دوالر

680 3 مليون دج
31 مليون دوالر

362 2 مليون دج
21 مليون دوالر

267 1 مليون دج
11 مليون دوالر

المصاريــف

%8-

%5+

%56+

%86+
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2020

2019

2018

2017

2016

069 3 مليون دج
23 مليون دوالر

007 4 مليون دج
34 مليون دوالر

418 2 مليون دج
20 مليون دوالر

181 1 مليون دج
10 مليون دوالر

080 1 مليون دج
10 مليون دوالر

النتيجـة الصافيـة

%23-

%66+

%105+

%9+

2020

2019

2018

2017

2016

%35

%32

%36

%46

%57

معامـل الكفـاءة التشغيليـة

أهم مؤشرات النشاط

09



أهم مؤشرات النشاط

20202019201820172016

العائد على حقوق الملكية

%15

%21

%14

%7%7

20202019201820172016

العائــد على السهــم

409 دج
$ 3,10

534 دج
484 دج4,47 $

$ 4,08

236 دج
$ 2,05

216 دج
$ 1,94

%20

%27
%24

%12%11
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مقدمة : 
لعل الحدث ا�برز الذي ميز ســنة 2020 هو تفشي جائحة كورونا حيث تم تسجيل أكثر من 1,8 مليون حالة 

وفاة في العالم تم خاللها تسجيل 99610 حالة إصابة مؤكدة و2756 حالة وفاة بالجزائر.
ألقت ا�زمة الصحية بظاللها بشــكل ســلبي للغاية على مختلف ا�صعدة اجتماعيــة، مالية ،أما من الناحية 
االقتصاديــة تمثلــت بتباطؤ عجلة االقتصاد العالمي خالل ســنة 2020 أدت الى انكمــاش االقتصاد العالمي 
بنســبة 4,4% وانكمــاش االقتصاد الجزائري بـــ 4,6% حيث انعكس هذا التراجع علــى االقتصاد الجزائري من 
عــدة أوجه أهمهــا انخفاض صــادرات المحروقات بـ 33% مع تراجع ســعر النفط بنســبة 37% مع تســجيل 
انخفــاض يقدر بـــ 7,8% في الدخــل الوطني الخام بتراجــع يقارب 1572 مليــار دينار مقارنة بـــ 2019 نتيجة 

انخفاض الطلب على النفط.

وقد اتخذت الدولة الجزائرية مجموعة من ا�جراءات لمســاعدة الشــركات المتضررة من تبعات أزمة كورونا 
مــن أهمهــا تمديد أجال تســديد الضرائــب، الغاء غرامــات التأخير، الغــاء العقوبــات الضريبيــة با�ضافة الى 
مســاعدات ذات طابــع اجتماعي من تقديم اعانات ماليــة للتجار والحرفيين المتضررين مــن إجراءات الحجر 
الصحــي – تقديم عــالوات ومكافئات  لÍطباء و العاملين في قطاع الصحة و كذلك مســاعدات ذات طابع 
مصرفــي على نحو تخفيض نســب الفائدة علــى القروض الممنوحــة و تمديد أجال المســتحقات و تجميد 

تطبيق غرامات على التأخر في تسديد ا�قساط.

أما على مســتوى مصرف الســالم الجزائر فقد اتخذت كل التدابير ذات الطابــع الوقائي والصحي كتعقيم 
المكاتب ومقرات العمل، مع فرض ارتداء الكمامة على كل العاملين في المصرف، وتم تقســيم العاملين 
في مجموعة من ا�دارات المركزية الى فريقين، بحيث يعمل كل فريق في مقر بعيد عن اÎخر لمنع تفشي 
العــدوى الى أطقم هذه ا�دارات وضمان اســتمرارية العمل، كما تم توســيع نطاق اســتعمال تطبيق وورك 
فلوو ليشــمل كل عمليات التجارة الخارجية، حيث سيســهل  هذا التطبيق عمل مســتخدمي المصرف على 

مستوى الفروع، كما سيمكن من الحد بشكل كبير من المخاطر العملياتية المرتبطة بها. 

لقد شــهد عــام 2020 في مصرف الســالم الجزائر وبالرغم الظــروف المترتبة عن ا�غــالق الكلي و الجزئي 
المقرر من الســلطات مواصلة النشاط وإطالق العديد من المشاريع الهامة التي تضاف الى سجل إنجازاته و 
التي شــملت كافة المجاالت وجميع القطاعات التشغيلية من الخدمات ا�فراد و الشركات و قطاع الخزينة 
و العمليات المالية و غيرها، و قد انعكست هذه االنجازات في التطور الملحوظ لكافة المنتجات و الخدمات 
المقدمة و التي اتاحت خدمة العمالء بطرق أكثر تنوعا و بفعالية و مرونة أكبر من أي وقت مضى وفيما يلي 

نورد نشاط المصرف لسنة 2020.

1.  تقرير الحوكمة : 
يعمــل مصــرف الســالم الجزائر علــى تطبيق أعلــى المعاييــر ا�خالقية عن طريــق ا�فصاح عن كافــة نتائج 
المصرف بدقة وشــفافية مع الحرص على االســتمرار في االمتثال الكامل بالقوانيــن واللوائح وفقا للقوانين 
واللوائــح التي تحكم نشــاطات المصرف، وذلــك عبر اعتمــاده لمجموعة من ا�نظمة التــي تضبط حوكمة 
المؤسســة ومنها جمعية مســاهمي المصرف التي تتكون من 22 مســاهم من 8 دول عربية يعتبر الســيد 
محمــد عميــر المهيري أكبر المســاهمين بنســبة 26,98 % يليه مصرف الســالم البحرين بنســبة 16,58 %، 

تليهما شركة دبي االسالمية للتأمين - آمان بنسبة %5.
وتجتمع جمعية المســاهمين العامة العادية مرة كل سنة �قفال الحسابات المالية للسنة حيث اجتمعت 
بتاريــخ 2020/06/28 واعتمــدت الحســابات المالية لســنة 2019، فيما تجتمــع الجمعية غيــر العادية كلما 
اقتضت الضرورة حســب ما ينص عليه القانون ا�ساســي للمصرف ولم يتم تســجيل اجتماعها خالل ســنة 
2020، أما  مجلس ا�دارة فإنه يعمل على تحديد التوجيهات االســتراتيجية للمصرف بكل مهنية و احترافية 
لتحقيق أهدافه المسطرة، وتتمثل مهمة المجلس الرئيسية في ضمان الحوكمة السليمة وا�دارة الفعالة 
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لشــؤون المصرف حفاظا علــى مصلحة المســاهمين، ولهذا الغرض يعقــد مجلس ا�دارة أربــع اجتماعات 
ســنوية على ا�قل، وقد عقد مجلس ا�دارة  7 اجتماعات خالل ســنة 2020 بغرض ضبط عملية رفع رأسمال 
المصــرف حيــث اجتمع بتاريــخ 2020/02/14 بغــرض تصحيح خطــأ مادي فــي القانون ا�ساســي المعدل، 
واجتمع بتاريخ 2020/03/15 بغرض إقفال الحســابات المالية والدعــوة لجمعية عامة عادية، واجتمع بتاريخ 
2020/08/13 لالطــالع على نشــاط المصرف وتحديد التوجيهــات العامة ل²دارة التنفيذيــة، ثم اجتمع في 
2020/10/06 العتماد إجراءات رفع رأســمال المصرف لـ 20 مليــار دج، واجتمع بتاريخ 2020/11/23 لغلق باب 
االكتتابات وتخصيص أســهم الزيــادة، واجتمع بتاريــخ 2020/12/13 لمعاينة التحويالت واســتكمال المبلغ 
المطلــوب مــن ا�حتياطات ا�ختيارية وأرصدة المســاهمين، واجتمــع أخيرا بتاريخ 2020/12/22 الســتكمال 
عملية رفع رأس المال ،كما عين المجلس هيئات ا�دارة المتمثلة في لجنة التدقيق و لجنة التمويالت وفق ما 

يلي:

1.1  لجنة التدقيق :
عين مجلس ا�دارة السيد محمد خميس الحوسني رئيسا للجنة التدقيق والسيد إيهاب عثمان عضوا للجنة 

التدقيق وتضطلع اللجنة بمجموعة من المهام منها:     
•  التوجيه وا�شراف على نشاط الرقابة و التدقيق في المصرف،

•  دراسة خطة التدقيق الداخلي واعتمادها وفحص نشاط ونتائج نظام الرقابة الداخلي،
•  اعتماد التقارير السنوية المتعلقة بالرقابة الداخلية .و التأكد من شمولية التدقيق الداخلي و الخارجي،
•  مراجعة و متابعة المالحظات الواردة في التقارير الصادرة عن اللجنة المصرفية و مندوبي الحسابات،

•  ا�شــراف و التوجيه بخصوص المخاطر التي يتعرض لها المصرف و تقدير نوعية اتساق أنظمة القياس 
والمراجعة  والتحكم ورقابة المخاطر،

•  التأكــد مــن مــدى التــزام المصــرف بتعليمــات بنــك الجزائــر و القوانيــن الســارية فــي كل المجــاالت 
(المخصصات و المعايير المحاسبية).

وقد عقدت لجنة التدقيق اجتماعا واحدا خالل سنة 2020 بالنظر إلى تداعيات أزمة كوفيد 19.

2.1  لجنة التمويالت :
عين مجلس ا�دارة الســيد عبد الرحمان ســنان رئيســا للجنة التمويالت والســيد النور إســماعيل عجبنا عضوا 
للجنــة التمويــالت وتضطلــع اللجنة بمجموعــة من المهام علــى نحو وضع السياســة االئتمانيــة للمصرف 
وشــروط منح التسهيالت والضمانات والسقوف االئتمانية،  ومراجعة السياسات االئتمانية دوريا وتحديثها بما 
يتناســب مع التطورات في البيئة االقتصادية والقوانين والتنظيمات، و كذا إقرار الخطط التســويقية المعدة 
مــن طرف ا�دارة التنفيذية لمنح التســهيالت االئتمانية بكافة أشــكالها، اضافة الى دراســة طلبات منح و/أو 
تجديــد التســهيالت المرفوعة من لجنة التســهيالت ل²دارة التنفيذية واتخاذ القرار المناســب بشــأنها وفق 
الصالحيات والســقوف الخاصة باللجنة، ورفــع التوصيات الى مجلس االدارة فيما يخص طلبات التســهيالت 
ذات المبالغ التي تفوق صالحيات اللجنة و من مهامها دراسة وضع الديون المتعثرة القائمة ووضع الخطط 
الالزمــة للعمل علــى تخفيضهــا وتقديم التوصيــات المتعلقــة بإعدام هــذه الديون، وقــد اجتمعت لجنة 
التمويالت عدة مرات خالل سنة 2020 حيث قامت بالبث في مجموعة من ملفات التمويل التي تدخل ضمن 

صالحياتها عبر التمرير.
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3.1  هيئة الفتوى والرقابة الشرعية :
يعمل المصــرف بمقتضى تعليمات هيئة الفتوى والرقابة الشــرعية المعينة من قبل جمعية المســاهمين، 
حيــث تقوم الهيئة بتوجيه نشــاطات المصرف ومراقبتها وا�شــراف عليها للتأكد من التــزام إدارة المصرف 
بأحكام ومبادئ الشــريعة ا�ســالمية في المعامالت التي تجريها، وتعد قراراتهــا وتوصياتها ملزمة ل²دارة 

التنفيذية ، وتضم الهيئة خمسة من رجال العلم البارزين، ومن أهم الوظائف التي تؤديها:
•  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، 

•  التحقق من أن المعامالت المبرمة كانت لمنتجات معتمدة من قبل الهيئة.
•  تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكالت المعامالت المالية 

•  المساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة.
•  إعداد برامج التدريب للموظفين المعنيين بتطبيق العقود الشرعية 

•  إبــداء الرأي من الجوانب الشــرعية فــي القوائم المالية للمصرف في الفترات التي تحدد بالتنســيق بين 
الهيئة وا�دارة.

•  االعتراض على المخالفات الشرعية من نشاطات المصرف وطلب تصحيحها أو إيقافها.
•  دراسة تقارير المراقب الشرعي بشأن تدقيق عمليات المصرف المنفذة، .

•  التأكد من توزيع ا�رباح وتحميل الخسائر طبقا لÍحكام الشرعية.

وتجتمع الهيئة لهذه الغاية دوريا ســت مرات في الســنة، كما تعقد لجنتها التنفيذية اجتماعات متى دعت 
الضــرورة إلــى ذلك من أجل معالجة المســائل الطارئة بيــن االجتماعات الدورية للهيئة، وترفع على أساســه 
سنويا تقريرها للجمعية العامة للمساهمين، كما تشرف الهيئة من خالل رئيسها الدكتور عز الدين بن زغيبة 

على رئاسة لجنة الصرف من حساب الخيرات.

2.  االستراتيجية و إدارة المشاريع :
تم تطوير منهجية معيارية �دارة االســتراتيجية وتتمثل في اعتماد بطاقة ا�داء المتوازن الجديدة و وضعها 
حيــز التنفيــذ خــالل عــام 2020 و ذلك باتبــاع افضــل الممارســات والمعايير. و قد تــم وضع مؤشــرات اداء 

موضوعية و كمية لقياس مدى االلتزام و التقدم بالتنسيق مع مختلف هياكل المصرف. 
و تعــرف بطاقة االداء المتوازن بانها أداة لقياس جوانب المنشــاة المالية و غيــر المالية. أما عبارة بطاقة االداء 
المتــوازن فيقصــد بها ، ان عمليــة التقييم يجــب ان تعكس التوازن بين عــدد من العناصر المشــتركة لÍداء 
المؤسســي، فهــو يعتمد على الموازنة بين المؤشــرات المالية و غيــر المالية، و ا�هــداف الطويلة و القصيرة 

ا�جل، و البيانات الكمية و الوصفية.
بطاقة ا�داء المتوازن هي عبارة عن إطار إداري حديث نســبيا، يســاعد على ترجمة الرؤية و االســتراتيجية الى 
أهــداف طويلــة المدى و قصيرة المدى و من ثم قيــاس أداء المصرف لجوانبها الماليــة و غير المالية و تزويد 
ا�دارة العليــا بالمعلومات و النتائج التي تعكس االداء العام، و توضيــح نقاط القوة لتعزيزها و نقاط الضعف 

لمعالجتها من أجل التحسين و التطوير.
وقد تم تجميع المشاريع من أجل دراستها وتحديد جدواها و مدى موائمتها مع أهداف العمل و ا�ولويات 
االســتراتيجية و إقرار الميزانية مع االدارة التنفيذية و من ثم تنفيذ التخطيط و الجدولة و التواصل و المتابعة 
المستمرة لضمان تسليم المشاريع ضمن الوقت و الميزانية و الجودة المحددين و تقديم التقارير الى ا�دارة 

العليا. 
و بغــرض تســهيل عمليــة متابعــة المشــاريع المناطــة بجميع هيــاكل المصرف و اســتغالل حالــة إنجازها 
والمعلومات الخاصة بها بصفة أنية، تم تنصيب برنامج معلوماتي لهذا الغرض يسمح بإدارة المشاريع وتتبع
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الجداول الزمنية للمشــاريع و إدارة الوثائق و تتبع المشــاكل و رفع التقارير وغيرها ويساعد الهياكل المعنية 
في إدارة مشــاريعهم، فهو يسهل عملية التخطيط و المتابعة و المراقبة و إدارة المهام بواسطة الجداول 

الزمنية.
كما تم إعداد مشــروع إطالق خدمة الدفع عبر الهاتف النقال و ذلك باســتعمال تطبيق يمكن تحميله على 
الهواتف الذكية أندرويد  وا�يفون . و ســتوفر هذه الخدمة تحويل و اســتقبال ا�موال من شــخص Îخر من 
خالل استخدام رقم الهاتف المحمول، إضافة الى  إتمام عليات الدفع الخاصة بالمحالت التجارية من خالل 
مســح رمز االستجابة الســريع للمستلم الذي سجل مسبقا في نفس الخدمة.  و يتطلع المصرف لربط هذه 
الخدمة مع مجموعة من المحالت التجارية و المهنيين وســيتم إطالق المشــروع بمجرد اعتماده من طرف 

مصالح بنك الجزائر. 
وقد أتم المصرف عملية تعريب كل المستندات التجارية و ا�دارية وتعميمها على الفروع و ا�دارات المركزية 

و إدراجها ضمن مصفوفة إجراءات المصرف.

3.  السياسات وإجراءات العمل :
في إطار تحقيق التميز والجودة على مستوى أداء المصرف ولمواكبة التقدم والتطور الحاصل في المصرف 
ســعيا �طــالق أفضل الخدمــات والمنتجات المصرفيــة تلبية لمتطلبــات المتعاملين، تم وضــع حيز العمل 
مجموعــة من ا�جــراءات التنظيمية مع تحيينها بمــا يتوافق مع النصوص التنظيمية الصــادرة من قبل بنك 
الجزائر واســتراتيجية المصرف، حيث عرفت سنة 2020 نشــاط تنظيمي معتبر تم خالله اعتماد وتعميم 39 

نصÙ تنظيميÙ ما بين إجراءات، هياكل تنظيمية، تناول جوانب متعددة من أنشطة المصرف وأبرزه ما يلي:
•  وضع ا�جراءات العملية لتأطير وتنظيم عمليات التحويل في إطار التجارة الخارجية. 

•  وضع ا�جراء الُمنِظم لعملية ا�بالغ المالي ا�فصاحان القانونية والتنظيمية.
•  وضــع إجــراء معالجــة تصفيــة التركات علــى مســتوى المصرف طبقــÙ للقواعــد التنظيمية الســارية 

المفعول.
•  وضع ا�جراء العملي لصيغة شراء أصول من المتعامل مع توكيله ببيعها.
•  تحيين ا�جراءات العملية لتسيير وتنظيم معالجة العمليات النقدية اÎلية. 

•  تحييــن الشــروط المصرفية العامــة المطبقة على عمليــات متعاملي مصرف الســالم الجزائر ا�فراد 
والمؤسسات.

•  وضع وتحيين إجراءات التسيير ا�داري (تسيير ا�ختام، مسك وتحيين الدفاتر والسجالت القانونية).
•  تحييــن االجراءات التنظيمية لعمليات تســيير ومعالجــة عمليات تمويل ا�فراد والمؤسســات والمهن 

الحرة والتجار.
•  تحيين ا�جراءات التنظيمية لفتح وتشغيل الحسابات والتي تخص:

•  تحيين ا�جراء المتعلق بالتوطين االلكتروني المسبق وتوطين عمليات التصدير وا�ستيراد.
•  تحيين ا�جراء المتعلق بمعالجة حركية ا�موال على مستوى الصندوق المركزي.

•  تحيين الهياكل التنظيمية الحالية والتي خصت خلية التجزئة المصرفية.

تقرير النشاط لسنة 2020

14



4.  نشاط الرقابة :

1.4 الرقابة الشرعية :
تــم خالل ســنة 2020 إجراء فحص النشــاط التمويلــي لجميع الفــروع التجارية باالســتعانة بمختلف الطرق 
وا�دوات الرقابية الجديدة (بوابة إصدار العقود الشــرعية، اســتمارات المتابعة والتدقيق...)، التي أسهمت في 
تخفيف ا�جراءات ا�دارية والعملية، وتبســيط المتطّلبات الشــرعية للموّظفين، وقد انعكس ذلك كّله على 

تحّسن ا�داء وقّلة ا�خطاء والمخالفات الشرعية.
كمــا تم فحص نشــاط إدارة التجــارة الخارجيــة ومدى توافقه مــع المتطّلبات الشــرعية (اتفاقيــات البنوك 
المراســلة، عموالت الكفاالت الدولية واالعتمادات المســتندية...)، وعولجت مواطن الخلل والنقص؛ من خالل 
التوصيات الصادرة عن الهيئة الشرعية لتحسين ا�داء وتجويده. و تم فحص نشاط التحصيل الوّدي والجبري 
ومدى ســالمة طرق معالجة الديون المتعثرة وتمديد آجال التمويالت بما يتوافق مع المقررات الشرعية في 
ذلــك، وقــد أثمــر ذلك في وضــع ضوابط شــرعية دقيقة.وتم أيضــا فحص عمليات تســوية عقــود التمويل 

بالمضاربة؛ للتحّقق من سالمة اÎلية المنتهجة في ذلك، وتم تقديم توصياتها للتحسين والتطوير.

وقد حرص المصرف على متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية، والعمل على إيجاد 
بدائل شــرعية للنقائص التــي وقفت عليها، إلى جانب ذلك فقد اســتصدر المصرف اعتمــاد المجّلة العلمية 
الدولية المحّكمة «الســالم ل²قتصاد ا�ســالمي»، التي يرأس تحريرها الدكتور عزالدين بن زغيبة رئيس الهيئة 
الشــرعية، ويشــرف على إدارتها مســؤول التدقيق الشــرعي، وقد صدر العدد ا�ّول مــن المجّلة في النصف 

ا�خير من السنة، وتّم تصميمها وطباعتها على عاتق المصرف.

2.4 التدقيق :
في ظل توسع ونمو نشاط المصرف والتغيرات التنظيمية التي تعرفها المنظومة المصرفية، تزايدت الحاجة 
أكثــر من أي وقت مضى إلى دعم الرقابة الداخلية والتحســين من أداءها، وعليــه فإن المصرف يولي أهمية 
بالغــة لتعزيز نظامه الرقابي والبلوغ به لمســتوى عالي من الكفاءة والفاعليــة بما يضمن تحقيق توجيهات 

مجلس ا�دارة واالمتثال للقواعد التنظيمية. 
وفي هذا السياق، تم تفعيل متابعة تنفيذ السياســــات وا�جراءات المعتمدة من طرف مجلس ا�دارة وفق 
خطــة التدقيــق الســنوية المعتمدة من طرف لجنــة التدقيق، وتضــم الخطة مهام التدقيــق الدورية على 
مراكــز العمل من فــروع وإدارات وعمليات، يتــم تحديدها وفق درجــة تعرضها للمخاطــر وبالنظر أيضا إلى 

التقييم الذي تعده إدارة التدقيق على ا�دارات والعمليات المدقق عليها خالل السنوات السابقة. 

ارتكز نشــاط إدارة التدقيق لســنة 2020 على مراجعة جل الفروع، جرد الموجودات النقدية، اكتتاب ســندات 
االســتثمار ورهنها، النقد اÎلي، الصندوق الرئيســي، الخدمــات االجتماعية وأيضا بعض العمليات الحساســة 
كالحســابات المدينة والتجارة الخارجية خاصــة الجوانب المتعلقة بتطهير الملفــات، التي توجت بتقارير تم 
رفعها ل²دارة العامة ومناقشــتها مع مســؤولي الفروع وا�دارات المعنية، كما تميزت هذه الســنة بتطوير 

أليات وأدوات التدقيق على مستوى ا�دارات.

3.4 الرقابة الدائمة :
تماشيا مع الخطة التي وضعها المصرف بغرض توسيع مجال الرقابة لمختلف نشاطات المصرف و هياكله، 
تــم العمل على تكثيف الرقابة على هيــاكل الدعم و الهياكل التقنية كإدارة الموارد البشــرية، إدارة الدعم 
اللوجســتي و كــذا إدارة نظم المعلومات وقد أســفرت عن إعداد صــورة واضحة للنشــاطات المنجزة بتلك 
ا�دارات و تبيــان بعض أوجه الخلل من أجل تداركها.، في نفس الشــأن، و تكملة للمنحى التصاعدي الهادف 
لتوســعة رقعــة عمليات المراقبــة بالهياكل التشــغيلية خاصة بفــروع المصرف حديثة النشــأة تحوطا من 
المخاطر التي قد تنجر عن نشاطها، تم تكثيف الرقابة على الفروع عن طريق المراقبين المتواجدين بالفروع
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للتطرق للعمليات ذات سقف مخاطر عليا كعمليات التمويل و التجارة الخارجية، و على سبيل ا�حصاء، فقد 
تمكــن فريق الرقابة بمعالجة ما يفــوق 635.000 عملية تم إنجازها على مســتوى مختلف فروع المصرف 
وهــو ما ســمح بطرح مجموعــة من التوصيــات بخصوص إدراج تقييســات علــى نظام المعلومــات و تحيين 
ل²جــراءات الداخليــة من أجــل الحد و تدارك فجــوات المخاطر التي يتعرض لها نشــاط المصــرف، و كل هذا 
يهــدف لوضــع أداة قيادية تســمح ل²دارة العامــة من إتخــاد مناهج التســيير التي تتماشــى و خطة العمل 

المرسومة من طرفها و كذا إرساء و تعزيز الثقافة الرقابية بالمصرف في جميع مراكز العمل.

5.  إدارة المخاطر :
تطبيقا الستراتيجية المصرف المعتمدة وتوجيهات مجلس ا�دارة في سياسة إدارة المخاطر فقد تم حصر 

المخاطر فيما يلي:

1.5 مخاطر التمويالت :
تعتبر سياسة مخاطر التمويالت المرجع ا�ساسي الذي يحدد ا�طار العام والمبادئ والقواعد ا�ساسية التي 
تقــوم عليها عمليات منح التســهيالت، ومن بين أهداف وضع السياســة هو ضبط المخاطــر المرتبطة بمنح 
االئتمان ســواء كانت مخاطر ائتمان متعلقة بالطرف المقابــل أو متعلقة بالتركيزات االئتمانية وقد تم خالل 
ســنة 2020 مراجعة تصنيف 680 متعامل أو اشــخاص ذات صلة، حيث تم تصنيفهم كل حســب مستوى 
المخاطر وحسب قطاع النشاط وحسب المنطقة الجغرافية وحسب المنتوج، هذا التصنيف يسمح بمتابعة 

مختلف مستوى التركيزات.

2.5 مخاطر التشغيل :
تشــمل المهام ا�ساســية فــي عمليــة إدارة المخاطر تحديد وقياس المخاطر التشــغيلية وهــذا عن طريق 
التقييم الذاتي للمخاطر لكل مهنة على مستوى المصرف (خريطة المخاطر لمصرف السالم الجزائر تحوي 
455 خطر) من أجل تحديد جميع المخاطر التشغيلية الناتجة عن هذه ا�نشطة للقضاء أو التخفيف أو نقل 
أو تسيير هذه المخاطر، كما تشمل إدارة المخاطر التشغيلية مراقبة فعالة وإصدار التقارير، وقد تم تسجيل 
78 حدث تشــغيلي ســنة 2020 على مستوى قاعدة االحداث للمصرف كل حســب درجة خطورته وحسب 

مهنته، تم وضع خطط تصحيحية تهدف الى التخفيف أو نقل أو محو هذه ا�حداث.

3.5 اختبارات الضغط المتعلقة بالسيولة وباالئتمان :
بهدف تحديد مســتوى قــدرة المصرف علــى الصمود أمام المخاطر ولتقييم مســتوى الضعــف، تم اجراء 
تمرين اختبار الضغط الخاص بالســيولة وباالئتمان مبني على محاكاة ثالث ســيناريوهات، السيناريو القاعدي 
والســيناريو المعتدل والسيناريو الشديد. هذه الســيناريوهات تعتمد على التطور الســلبي للديون المصنفة 
والودائــع علــى امتداد زمني محدد وبتردد نصف ســنوي، نتائج االختبار المتمثلة في مؤشــر المالءة ومؤشــر 

السيولة كانت كلها حسنة وممتثلة للمعايير.

6.  التسويق وتطوير المنتجات :
قام المصرف باســتغالل المساحات ا�شــهارية بغرض الترويج لمنتجات المصرف عبر مختلف القنوات، فقد 
تم إنتاج ومضتان إشــهاريتان لحســابات االســتثمار والخدمات الرقمية وتم إنجاز حملة اشــهارية على إحدى 
القنوات المعروفة لمدة 7 أشــهر ، كما استفرد المصرف برعاية الســهرة الليلية للمولد النبوي الشريف على 
القنوات الرســمية وقام برعاية حصة مزامير داود لصغار حفظة القرآن الكريم، وأيضا برامج: نســمات ربانية، 
دين ودنيا، قصتي مع ا�سالم، صندوق الحالل وغيرها ويعتزم المصرف تطوير خدمة  Wimpay التي تسمح 
بتســديد الفواتير والمســتحقات عبر الهاتف المحمول، وكذا تطوير خدمة sms banking للســماح بإرســال 
إشــعارات لصاحب الحساب عبر الرســائل القصيرة، وســيتم إطالق منصة رقمية مع الشريك سافيتام. ومن 

المتوقع أن تكون أكبر منصة تمويل استهالكي عبر ا�نترنت.
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وقد شــارك المصرف في رعايــة عدة فعاليات وتظاهــرات مختلفة حيث تم المشــاركة في حفل تكريمي 
أقيــم على شــرف ا�طبــاء والممرضيــن (الجيش ا�بيض) وكذلك المســاهمة فــي رعاية مســابقة التعليم 
االبتدائي ضف الى ذلك المشاركة في فعاليات الصيرفة المالية التشاركية وتحديات التغيير كما تم التركيز 
على تســويق المنتجــات عبر الموقع الرســمي للمصرف وشــبكة مواقــع التواصل إضافة الى نشــر المجلة 

الداخلية للمصرف شهريا وكذا مجلة االقتصاد ا�سالمي لمصرف السالم.

وفي إطار تحســين جــودة الخدمات قام المصرف بإطــالق خدمة دعم العمالء للتكفل بطلبات وشــكاوى 
المتعامليــن فــي مدة ال تتجاوز 48 ســاعة، كمــا أطلق المصــرف خدمــة Chatbot  للرد باســتخدام الذكاء 
االصطناعي على أســئلة المتعاملين عبر رســائل الفايسبوك وكذا الموقع الرســمي للمصرف وقد بلغ عدد 
متابعي صفحة الفايســبوك الرســمية للمصرف 140 ألف متابع، فيما سجل الموقع الرسمي للمصرف زيارة 

عدد 875.000 زائر.

7.  النشاط التمويلي :

1.7 تمويل المؤسسات :
عرف حجم التمويالت الممنوحة للمتعاملين خالل ســنة 2020 ارتفاعا ملحوظا نســبته 26% مقارنة بســنة 

2019، رغم انخفاض عدد الملفات بنسبة 3% حيث تم التركيز على نوعية الملفات.
كمــا عرف التمويل االســتثماري تراجعا كبيرا ســنة 2020 لدى جميع البنوك على غرار مصرف الســالم وهذا 
نظــرا لÍوضاع الراهنة، حيث تــم تعديل الوجهة االســتراتيجية للمصرف وفق المعطيــات الجديدة وتمثلت 
خصوصــا في اســتقطاب الشــركات الكبيــرة ذات الجدارة االئتمانيــة العاليــة وقطاعات النشــاط ا�قل تأثرا 
بالوضــع الحاضر، كمــا تم الحرص على التقليل قدر ا�مكان من تمويل المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
ا�قل قدرة على الصمود أمام تداعيات ا�زمة االقتصادية والصحية و تمثل عدد الملفات الجديدة (شــركات 
مســتقطبة عموما) نســبة 37% من إجمالي الملفات المدروســة بقيمة تقدر بـ25.7 مليار دج، نتيجة كفاءة 
الخدمات وســرعة التكفل بطلبــات المتعاملين من الدراســة الى التعبئة وقد تم رفــض 45 ملف ما يعادل 
10% من محفظة الزبائن الخاصة بســنة 2020 وذلك إما لضعف مردودية نشــاط الشركة أو ضعف البيانات 

المالية أو عدم توافق صيغة التمويل مع تعاليم الشريعة ا�سالمية أو سياسة المصرف.

2.7 التمويل باجارة :
تمكن النشــاط التمويل االيجاري من تحقيــق أرقام معتبرة بالرغم من الظــروف الصحية و االقتصادية التي 
خيمت على الساحة الوطنية و العالمية. بلغت قيمة الملفات المعروضة على لجنة التمويالت با�جارة 17,6  
مليار دج، تم الموافقة على ما يمثل نســبة %65 مــن إجمالي التمويالت المطلوبة فيما تقرر االعتذار أو إعادة 
النظــر في ما يعادل 28% من التســهيالت المطلوبة قدر مجموع التمويل االيجاري ســنة 2020 بقيمة 133 
مليون دوالر (ما يعادل 17.6 مليار دج بمعدل نمو 36% مقارنة لسنة 2019.وقد بلغت التسهيالت الممنوحة 
بصيغة االجارة ضعف أرقام الســنة الفارطة بقيمة 67 مليون دوالر ( ما يقارب 9 مليار دج )  مقابل 33 مليون 

دوالر ( ما يعادل 4.4 مليار دج ) مسجلة في سنة 2019 (أي نسبة نمو تقدر ب %103)

تقرير النشاط لسنة 2020

17



تقرير النشاط لسنة 2020

3.7   التمويالت االستهالكية :
عرف التمويل االســتهالكي لÍفراد خالل نشاط سنة 2020 اضطرابا يعود لعاملين أساسيين، أولهما التدابير 
المتخذة من السلطات خالل السداسي ا�ول لسنة 2019 والتي سقفت تركيب السيارات محليا مما أثر سلبا 
على التمويالت االســتهالكية لÍفراد، يليه العامل الوبائي الذي أثر على مجمل النشــاطات االقتصادية وامتد 
إلى تعثر المتعاملين عن ســداد مســتحقاتهم.في ظل هذه الظروف تم توجيه نشــاط الخلية إلى تحصيل 
الديــون المتعثــرة وتمويل الدراجــات النارية المركبة محليــا، ورقمنة التمويالت االســتهالكية وكذلك تطوير 
منتــج للتمويالت المصغرة، يخص النشــاطات الحرفيــة والتجارات الصغيرة ،  على ضوء المعطيات الســالفة، 
تراجع نشاط التمويل االستهالكي لÍفراد، وقد بلغت قيمة التمويالت االستهالكية الممنوحة 456.7 مليون 

دينار جزائري سنة 2020 ، مقابل 8.5 مليار دينار لسنة 2019،

4.7   التمويل العقاري :
في اطار نشــاط التمويل العقاري تم تحقيق ا�هداف المسطرة بالرغم من الظروف و االوضاع االقتصادية و  
الصحية الســائدة التي تعيشــها البالد بســبب تفشــي وبــاء كورونــا (COVD-19) ، بحيث عرفــت التمويالت 
العقارية خالل ســنة 2020،  نشــاطا مكثف جدا و هذا من خالل معالجة ملفات التمويل لÍفراد و شــركات 
الترقية العقارية �نجاز المشــاريع ذات الطابع الســكني الترقوي حيث تم انتهاج سياسة انتقائية في مجال 

تمويل المرقيين العقاريين.

1.4.7  التمويل العقاري ل®فراد :
بلغت قيمة التمويالت المعبئة خالل ســنة 2020 حوالي 1157 مليون دج مقابل 1300 مليون دج خالل سنة 
2019 بحيث عرف التمويل العقاري نفس المســتوى مقارنة بالســنة الماضية بالرغم من ا�وضاع االستثنائية 
الصحية الســائدة التي تعيشــها البالد،  كمــا تم ابرام عدة اتفاقيــات في اطار التمويل العقــاري لÍفراد بين 
المصرف و عدة مؤسســات اقتصادية و عدة جامعات بالموازاة مع فتح فروع للمصرف، منها جامعة بريكة 
- جامعــة بســكرة - مؤسســة ســيالس ل²ســمنت (CILAS/ فرع شــركة الفــارج... )، فضال علــى ذلك تمت 
الموافقة المبدئية لعدة اتفاقيات منها : االذاعة الجزائرية ، بريد الجزائر، ميناء عنابة ، جامعة االغواط ،الشركة 

.( AGLIC ) الجزائرية للتأمين

2.4.7  التمويل العقاري لشركات الترقية العقارية :
تم انتهاج سياســة انتقائية في تمويــل المرقيين العقاريين، وقدر حجم تمويــالت المصرف في اطار تمويل 
مشــاريع الترقية العقارية  مبلغ يقــدر بــ 76 مليون دج. وفي اطار عملية متابعة اســتيفاء تحصيل الضمانات 
العقاريــة من عقــود ملكية أو رهون عقارية من الدرجــة االولى لصالح المصرف للعقــارات الممولة من قبل 
المصــرف لفائــدة المتعاملين في اطار عمليــات  التمويالت العقارية  لÍفراد تم اســتيفاء أكثر من 211 عقد 
ملكيــة و رهن عقــاري، كما بلغ عدد بواليص التأمينات على الســكنات الممنوحة في إطــار التمويل العقاري 

257 ملف.

11.  نشاط التجارة الخارجية :
حقــق نشــاط التجارة الخارجيــة نتائج طيبة رغــم الظروف االســتثنائية الصعبة التي ميزت ســنة 2020، جراء 
تفشــي جائحــة كورونا التي ألفــت بظاللها علــى كل مناحي الحياة، وأثرت بشــكل ســلبي علــى االقتصاد 

العالمي بشكل عام.
لكــن حافــظ المصرف علــى تقديــم أجــود الخدمــات للمتعاملين عبــر المحافظة علــى تنفيــذ العمليات 
المستندية في أقصر وقت ممكن، مما أكسب المصرف سمعة طيبة ومكانة متميزة مكنت من استقطاب 

متعاملين جدد.
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وعرف عدد الملفات المســتلمة في قســم االعتمادات المســتندية اســتقرارا مقارنة بما تم تســجيله خالل 
السنة المنصرمة حيث لم تتجاوز نسبة التغير 1%. وشهد تحويل قيمة االعتمادات المستندية استقرارا نسبيا 
مقارنة بما تم تســجيله خالل ســنة 2019 حيث لم تفق نسبة التراجع %1,74 ، حيث عرفت عمليات بواليص 
التحصيل ارتفاعا نسبيا من حيث العدد مقارنة بسنة 2019 يقدر ب %4,64 وارتفاعا من حيث القيمة، أين تم 
تســجيل 172,701 مليار دج ســنة 2020 مقابل 164,034 مليار دج ســنة 2019 أي بزيادة تقارب 5,28 % ، أما 
مــن حيث حجــم العمليات فتمثــل بواليص التحصيل %71,28 أمــا االعتمادات المســتندية فتمثل 26,14% 
مقابــل %2,58 للتحويــالت الحــرة ، كما تميزت ســنة 2020 بارتفاع محســوس في عدد عمليــات التحويالت 
الــواردة مــن الخارج نتيجة لزيادة عمليات تصدير التمور خاصة في فرع بســكرة ، و ســجلت الضمانات الدولية 
تراجعا محسوســا في 2020 نتيجة تفشــي جائحــة كورونا، ممــا أدى الى تباطؤ االقتصــاد العالمي بصفة 

عامة، كان لها كأثر مباشر توقف المشاريع في مختلف القطاعات بسبب فرض إجراءات الحجر الصحي.

12.  استقطاب الودائع وإدارة السيولة :
شـــهدت الودائع ارتفاعا كبيرا خالل ســـنة 2020 فقد بلغت 131 مليار دج (988 مليون دوالر) مقابل 103.2 
مليار دج (802 مليون دوالر) في نهاية ديســـمبر 2019 أي بزيادة قدرها 28 مليار دج وبنسبة نمو قدرها 27%؛ 
ا�مر الذي أدى الى ارتفاع مســـتوى الســـيولة حيث ارتفعت الى 53.6 مليار دج (404 مليون دوالر) في نهاية 
ديســـمبر 2020 مقابل 27.5 مليـــار دج (215 مليون دوالر) في نهاية ديســـمبر 2019 و هو ما انعكس على 
معامـــل التمويالت الى الودائع حيث انخفض الى 78% كما ارتفع معامل الســـيولة الى 2.3 وارتفع اجمالي 
التمويالت المباشـــرة في نهاية ســـنة 2020 الى ما مقداره 102.4مليار دج (772 مليون دوالر) مقابل 96.1 

مليار دج (751 مليون دوالر) في نهاية ديسمبر 2019 أي بزيادة قدرها 6.3 مليار دج وبنسبة نمو %7.

من المالحظ أن الودائع االدخارية شـــهدت نموا معتبرا بين شـــهري ديســـمبر 2019 وديسمبر 2020 حيث 
ارتفعـــت بمبلغ 7.5مليار دينـــار جزائري (57 مليون دوالر) وبنســـبة نمو 64 %،  و كذلك الودائع االســـتثمارية 
شهدت هي االخرى نموا معتبرا حيث ارتفعت بمبلغ 2.5 مليار دينار جزائري (19 مليون دوالر) و بنسبة نمو 44 %، 
ويمكن أن نرد هذا النمو إلى عوامل عدة ساهمت فيه، منها الحمالت الترويجية والتسويقية للتشجيع على 
االدخـــار، دون أن نغفـــل العوائد المحفـــزة الموزعة من قبل المصـــرف على هذه الفئة مـــن الودائع نتيجة 
الســـتراتيجية  متبعة من طرف االدارة التنفيذية خصوصا بتوزيع ما يعـــادل 1.2 مليار دج كمكافأة �صحاب 

حسابات االدخار و االستثمار بمعدل عائد متوسط قدره %3.3، 
و لضمان نجاعة الســـيولة تم ابرام اتفاقيات شراكة مع بنوك زميلة كبنك ABC وبنك البركة تخص التمويل 
المشـــترك في انتظار تعميم هـــذه االتفاقيات مع بنوك عمومية بعد منح بنك الجزائر رخص بفتح شـــبابيك 

ووكاالت تعنى بالتمويل المشترك وفق الصيغة ا�سالمية. 

13.  تطوير نظم المعلومات :
نظرا للظروف الخاصة في سنة 2020، فقد تضاعفت أهمية الرقمنة وأصبحت من القضايا المستعجلة من 
أجل االســـتمرار في تقديم الخدمات دون التأثير على الصحة العامة، حيث تم إعداد منصة التقنية لالتصال 
بالموردين الخارجين ديار الجزائر وســـافيتام من أجل توفير خدمة تمويل ا�فراد بالتقسيط عبر ا�نترنت دون 
عناء تنقل الزبون إلى المصرف ومن المتوقـــع اطالقها تجاريا بداية 2021 ، كما تم تفعيل تطبيق الوركفلو 
الخـــاص ببواليص التحصيل وتقديم الدعم الالزم للفـــروع وا�دارة المركزية من أجل التحكم فيه، كما تم 
تطوير وركفلو لكل من االعتمادات المســـتندية، التحويالت الحرة وعمليات شـــراء العملة، وبهذا تكون كل 
عمليات االســـتيراد فـــي التجارة الخارجية مقيســـة في نظام الووركفلـــو ، و االنتهاء من وضـــع التحديثات 
المتعلقة بمشـــروع PSC البالغ ا�همية، والذي سيزيد من درجة حماية السويفت، وبالتالي سيرفع من درجة 

المحافظة على البيانات من الضياع ، إضافة الى تقييس بعض منتجات التمويل كا�جارة من الباطن،
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البيع بالوكالة، الفصل بين ا�ســـتصناع الذي يكون فيه البنك صانعا وذاك الذي يكون فيه مســـتصنعا، وتم 
أيضا بتقييس إدراج المجمعات وقائمة الشركاء والمساهمين في النظام المعلوماتي مع إمكانية استخراج 
تقرير االلتزامات الخاص بالمجمعات  إضافة إلى أتمتة توزيع ا�رباح الخاصة بالودائع �جل مباشرة في حساب 

المتعامل.

كما تم تفعيل التقييد اÎلي لعمليات ا�رباح الغيـــر محصلة، والتي تعتبر من المالحظات الهامة التي أكدت 
إدارتـــي الرقابة المالية والتدقيق على ضرورة تقييســـها بشـــكل مســـتعجل، كما تم تفعيـــل التقييد اÎلي 
لعمليات إدارة الرقابة المالية انطالقا من ملف XLS ،  ناهيك عن إدراج قاعدة بيانات المركز الوطني للســـجل 
التجاري في نظام المعلومات، حيث مكنت هذه الخطوة من تصحيح كل أرقام السجل التجاري في قاعدة 
البيانات، إضافة لبيانات أخرى متعلقة بأسماء الشركاء والمساهمين، أما في  مجال النقدية فقد تم القيام 
بالعديد من التحســـينات على برامج تســـيير بطاقات الدفع المحلية وبطاقات فيزا، ومن أهمها االنتقال الى 

 ،SATIM 3 مع شركة النقدية الجزائريةD secure مكون من ثمان أرقام بدال من ستة، وتفعيل BIN
هـــذا إضافة للتكفل بحوالـــي مائة وأربعون تعديل علـــى النظام في إطار صيانة البرامـــج من أجل تصحيح 
ا�خطاء و إضافة نقاط مراقبة لتحســـين جودة البيانات وتفادي ا�خطاء، أو إضافة خاصيات وخيارات جديدة، 
أما بالنســـبة للبنية التحتية فقد تم إعادة تجديـــد كامل البنية التحتية لنظـــم المعلومات من خالل إعادة 
تهيئـــة المركز المعلوماتي الرئيســـي للمصرف (DATACENTER)، وتم اقتناء معـــدات ذات جودة عالية مع 

تنصيب نظام مراقبة آلي ل²خطار والتنبيه في حالة حدوث خطر.

وتم وضع أجهزة افتراضية باســـتعمال البرامج Vmware لتمكين المصرف من ســـد كل االحتياجات التقنية 
المبرمجة أو حتى التي ال يمكن التنبؤ بها بطريقة ديناميكية، فيمكن توســـيع، تعديل أو تحسين الحواسب 
االفتراضيـــة عند الطلب وبطريقة مرنة، أما فيما يخص الرقمنة قام المصرف بتعزيز الخدمات المصرفية عبر 
ا�نترنت والخدمـــات المصرفية عبر الهاتف النقال وأجهزة الســـحب اÎلي ونقاط البيـــع والمبادرات لتحويل 
العمليات اليدوية الحالية للعمل آليا باســـتخدام أدوات أتمته العمليات والمعالجة المباشرة وقد تم إطالق 
النســـخة الجديدة لتطبيق الهاتف النقال MY SALAM تســـمح بالتنفيذ اÎلي للتحويالت مما يقلص بشكل 
كبير الوقت الالزم �جراء هذه العمليات والحصول على التحديث في منصة مباشر وتطبيق الهاتف الذكي، 
كما تم اعداد طريقة االتصال المباشـــر webservice بانتظار تحديث منصة المورد لالنتقال إلى االطالع اÎني 
على العمليات، كما تم بتعزيز أمن وســـالمة منصة السالم مباشر للخدمات المصرفية عبر ا�نترنت وقد بلغ 

عدد حسابات السالم مباشر هذه السنة 6297، مقارنة بـ 4062 سنة 2019 أي بزيادة تقدر بـ %55.

وحرصا من المصرف على مواصلة تطوير القنوات ا�لكترونية وتعزيز خدمات البطاقات المصرفية، تم إطالق 
خاصية حماية ثالثية ا�بعاد، حيث تســـاعد حاملي البطاقات المصرفية الصادرة من المصرف على التســـوق 
بثقـــة وأمان وقد أثمر ذلك عـــن ارتفاع عدد عمليات الدفع عبر ا�نترنت، وتواصل تعميم اســـتعمال البطاقة 
االلكترونية المحلية والدولية حيث بلغ عدد البطاقات المحلية 14.730 هذه الســـنة، مقارنة بـ 10.336 سنة 
2019 أي بزيادة تقدر بـ 42%، كما بلغ عدد البطاقات الدولية  1.677 هذه السنة، مقارنة بـ 1.154 سنة 2019 

أي بزيادة تقدر بـ %45.

كما تم بتوسيع نطاق شبكة أجهزة الصراف االلي بخمس أجهزة جديدة ليبلغ عددها 21 هذه السنة، ونشر 
29 جهازا جديدا للدفع ا�لكتروني ليبلغ 63 جهازا هذه السنة. 

وفي الوقت نفســـه، يمتد التحول الرقمي ليشمل تطوير العنصر البشري من خالل تطوير قدرات الموظفين 
والـــذي يعد أحد الركائز  ا�ساســـية لعمل المصـــرف، ومن هذا المنطلـــق، تم القيام بعـــدة دورات تدريبية 

للموظفين في مجال البنك الرقمي.
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14.  الموارد البشرية :
تم خالل سنة 2020 توظيف 24 عنصرا جديدا لتغطية احتياجات االدارات والفروع القائمة والجديدة، ليصل 
العدد االجمالي للموظفين 590 موظفا، كما شـــهد نشاط الســـنة افتتاح فرع واحد استفاد موظفوه من 

برنامج تدريب داخلي موحد و متكامل بين النظري و التطبيقي شمل كل المهارات المصرفية الضرورية. 
وبغرض مســـايرة ا�وضاع الصحية المتعلقة بالوباء كوفيـــد 19 ، تم وضع تنظيم عمل ظرفي يعنى بتدوير 
الموظفين على المناصب الحساســـة بالمصرف مع ضمان الحد ا�دنى للخدمة و وضع ما يقارب نســـبة 50 
بالمائـــة من مجمـــوع الموظفين في عطل اســـتثنائية دورية لضمان ظروف العمـــل الواجبة في مثل هذه 

الحاالت من تباعد جسدي بين الموظفين و احترام اجراءات الوقاية و الصحة العمومية في أماكن العمل. 
كما تم احترام آلية التشـــجيع الجماعي للعمل من خالل اعتماد مكافأة المردودية الفصلية تمنح في كل 
فصل على أســـاس النتائج المالية والعملية للوحدات التشـــغيلية ضمن سياسة االدارة با�هداف و استحداث 
منح محفـــزة للموظفين في اســـتقطاب الودائـــع و منحة تحصيل الديـــون المتعثرة ومنحة اســـتقطاب 

المتعاملين.
و فـــي مجال تطوير المهارات، تم تنظيم 45 دورة تدريبية من بينهـــا 42 دورة تدريبية خارجية ودورة تدريبية 
واحـــدة داخلية في الصيرفة االســـالمية و دورتين تدريبيتين خارج الوطن خصت 371 مشـــاركة للموظفين، 
شـــملت جل المواضيع ذات االهتمـــام العام و المتخصص لمهن المصـــرف المختلفة، كما تكفل المصرف 
بتأطيـــر 160 متربصا يزاولون دراســـاتهم بجامعات و معاهـــد التعليم العالي، و توظيـــف متمهنة واحدة 

جديدة ليصل العدد االجمالي 13 متمهنا، تخرج من بينهم متمهنين 02 خالل السنة.
و بخصوص تنظيم العمل، تم اقتناء نظام معلوماتي جديد لتســـيير و تطوير الموارد البشـــرية يشتغل في 
شـــكل وحدات متوافقة تم تشغيل وحدة تســـيير الرواتب و ربطها بنظام المصرف المعلوماتي و ستفعل 
وحدات تسيير المســـارات المهنية للموظفين و تطوير المهارات عن طريق انشـــاء واجهة الموارد البشرية و 

.workflow ليÎربطها بفضاء التسيير ا
و في مجال تحسين مناخ و ظروف العمل بالمصرف، تم تجديد مكتب مندوبية العمال و تأهيل 06 منتخبين 
جدد لتشـــكيل المكتب الجديد و بالموازاة، تم التكفل بمطالب و انشغاالت الموظفين في مجال الخدمات 
االجتماعية و الصحية الموجهة للموظفين و عائالتهم حيث تم التعاقد مع مركز طب العمل الذي يسهر 

على صحة الموظفين و تحسين ظروف العمل الصحية بالمصرف.

15.  المسؤولية االجتماعية للمصرف :
واصل المصرف تطوير مجال المســـؤولية االجتماعية للمؤسسة خالل ســـنة 2020، حيث تم تدعيم ا�طار 
المعيشـــي للموظف، وااللتزام بالمشاركة في ا�نشـــطة وبرامج الخدمة المجتمعية و في إطار تدعيم روح 
االنتمـــاء للمصرف والتواصل مـــع الموظفين وتوثيق العالقـــة بينهم، قامت خلية المســـؤولية االجتماعية 
للمصرف بتقديم عدة أنشطة، تضمنت  عقد اتفاقيات مع عدة مركبات رياضية با�ضافة إلى تكريم لفائدة 

أطفال الموظفين المتفوقين، حيث قدر عدد المكّرمين بـ 58 طفال،
كما وضعت دعم الخدمات الصحية ضمن أولويات ا�نشطة االجتماعية للمصرف، حيث قام على المستوى 
الداخلي، بضمان تغطية صحية شـــاملة، ومكملة لنظام التغطية الصحية، حيث تم التعاقد مع الشـــريك 
الصحي، كما حرص المصرف على دعم مختلف الجمعيات الخيرية والمؤسســـات التطوعية لتمكينها من 

خدمة المجتمع.
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تقريــر هيئـة الفتـوى
و الرقابــة الشرعيــة



تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية
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أعدت البيانات المالية بآالف الدينار الجزائري حسب 
متطلبات ا�فصاح الصادرة عن بنك الجزائر

(1دوالر =132,2081 دج بتاريخ 2020/12/31)

البيانــات الماليــة
2020



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 تمويل 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 

2020ايضاح

3.2

4.2

5.2

6.2

7.2

8.2

9.2

10.2

11.2

162 625 776

259 466

101 771 998

202 282

92 713

19 932

533 823

12 000

1 069 994

4 787 914

274 850

53 600 804

2019

27 584 242

515 459

95 582 580

40 968

76 542

1 008 461

512 999

12 000

714 078

4 747 742

223 896

131 018 967
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الميزانية بآالف الدينار الجزائري

مجموع الخصوم

الخصوم

1 البنك المركزي

2 ودائع الهيئات المالية 

3 ودائع الزبائن

4 سندات االستثمار

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 ل²ستثمارات 

12 ديون تابعة 

13 رأس المال 

14 عالوات مرتبطة  برأس المال 

15 احتياطيات 

16 فارق التقييم 

17 فارق إعادة التقييم 

18 ترحيل من جديد (+/-) 

19 نتيجة السنة المالية (+/-) 

11 أموال  لتغطية المخاطر المصرفية العامة 

2020ايضاح

13.2

12.2

14.2

15.2

16.2

17.2

18.2

19.2

20.2

21.2

22.2

162 625 776

22 759 613

110 488 355

69 462116 778

191 328

5 645 762

2 733 972

317 626

1 519 418

15 000 000

1 331 052

3 069 188

19 119 923

84 671 904

686 076

2 527 178

3 207 078

354 911

1 322 918

15 000 000

904 791

4 007 410

-500 000-900 000

131 018 967

2019
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خارج الميزانية بآالف الدينار الجزائري

التزامات

أ-إلتزامات ممنوحة

1 إلتزامات التمويل لصالح الهيئات المالية  

2 إلتزامات التمويل لصالح 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 

2020ايضاح

2.3

1.3

3.3

4.3

5.3

32 650 526

9 800

7 733 028

4 667 183

105 803 261

34 347 668

8 234 980

4 210 330

215 385 642

2019
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حساب النتائج بآالف الدينار الجزائري

@ بما فيه أرباح مجنبة بمبلغ 011 26 ألف دينار جزائري

21  الناتج الصافي للسنة المالية @

1  + أرباح من التمويل

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 اجمالي ل·ستغالل 

13 - مخصصات المؤونات، و خسائر القيمة 
         و المستحقات غير القابلة ل²سترداد 

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

15 ناتج استغالل 

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 ل²هتالكات و خسائر القيمة
         على ا�صول الثابتة المادية و غير المادية 

2020ايضاح

2.4

1.4

1.4

2.4

1.4

5.4

4.4

9.4

3.4

7.4

8.4

4 007 410

217 008

2 826 854

7 592 667

1 064 986

9 226 913

312 367

1 444 013

93 717

11 031

2 628 798

1 167 153

228 080

6 285 748

5 346 675

5 451 423

3 069 188

99 652

1 463 478

7 668 998

1 358 344

26 62989 386

7 701 109

395 015

1 084 949

2 372 872

1 122 593

339 722

3 781

5

4 933 222

4 150 351

4 154 137

2019

10.4
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جدول التدفقات النقدية بآالف الدينار الجزائري

1 ناتج قبل الضريبة

2  +/-مخصصات صافية ل²هتالكات 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 ا²خرى 

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 استثمار (ب) 

20  +/-التدفقات المالية المتأتية أو الموجهة 
          للمساهمين 

13  -الضرائب المدفوعة 

2020ايضاح

5 451 423

312 367

939 073

-959 814

291 626

-292 057

-6 193 223

4 037 401

-1 497 118

-3 944 997

1 798 052

-994 725

-994 725

4 154 137

395 015

782 872

-2 883 776

-1 705 889

255 579

20 150 739

3 505 600

-1 750 381

22 161 537

24 609 785 1.5

2.5

-581 330

-1 311 556 1 813 797

-581 330

2019
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جدول التدفقات النقدية بآالف الدينار الجزائري

21  +/-التدفقات الصافية ا�خرى لÍموال 
          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 افتتاح 

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 اقفال 

27  حسابات جارية (أصل و خصم) لدى المؤسسات
          المالية 

أموال الخزينة و معادالتها

لتدفقات الصافية لÍموال الناجمة عن
النشاط العملياتي 

التدفقات الصافية لÍموال المرتبطة 
بأنشطة االستثمار (ب) 

التدفقات الصافية لÍموال المرتبطة 
بعمليات التمويل (ج) 

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

-512 798

1 798 052

-4 569

1 311 556

-994 725

-4 569

27 980 262

27 980 262

-

27 467 464

27 584 242

-116 778

-512 798

-1 311 556

26 063 878

24 609 785

221 626

797 813 1

-581 330

221 626

27 467 464

27 584 242

-116 778

53 531 342

53 600 804

-69 462

26 063 878

1 813 797

3.5
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جدول تغير ا�موال الخاصة بآالف الدينار الجزائري

الرصيد في31 ديسمبر 2018

تغير فوارق إعادة تقييم ا�صول 
الثابتة

تغير القيمة العادلة لÍصول 
المالية المتاحة للبيع

تغير فوارق التحويل

الحصص المدفوعة

عمليات الرسملة

أثر تغيرات الطرق المحاسبة

أثر تصحيحات ا�خطاء الهامة

 صافي نتيجة السنة المالية 
2019

تغير فوارق إعادة تقييم 
ا�صول الثابتة 

تغير القيمة العادلة لÍصول 
المالية المتاحة للبيع

تغير فوارق التحويل

الحصص المدفوعة

عمليات الرسملة

صافي نتيجة السنة المالية
2020

عالوة ايضاح
اصدار

فارق إعادة
التقييم

رأس مال 
الشركة

فارق
التقييم

االحتياطات 
و النتائج

10 000 000

أثر تغيرات الطرق المحاسبية

أثر تصحيحات ا�خطاء الهامة

---

15 000 000 الرصيد في31 ديسمبر 2019

الرصيد المصحح في
31 ديسمبر 2019

6 000 000 15الرصيد في31 ديسمبر 2020

7 304 949

10 000 0007 304 949

4 007 410

-7 300 158

5 000 000

3 069 188

-3 181 149

4 012 201

15 000 0004 012 201

3 900 240

الرصيد المصحح في
31 ديسمبر 2018
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إيضاحـات حـول
البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2020



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.

كما تم خالل سنة 2020 رفع رأسمال المصرف إلى 15 مليار دينار جزائري امتثاال لنظام بنك الجزائر 
رقـم 18-03 المـؤرخ فـي 04 نوفمبـر 2018 المتعلـق بالحـد ا�دنـى لرأسـمال البنـوك والمؤسسـات 

المالية العاملة في الجزائر.
انطلـق نشـاط المصـرف فـي تاريـخ 20 أكتوبـر 2008، تتكون شـبكته حاليا مـن 18 فرعـا موزعا على 

التراب الوطني.

ايضاح 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 
لÍدوات 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 لÍسـس 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 
03-14 المتعلـق بتصنيـف المسـتحقات وااللتزامـات بالتوقيـع  المحاسـبي المالـي والنظـام رقـم 

للبنوك والمؤسسات المالية وتكوين المؤونات عليها.

إيضاحات حول البيانات المالية 2020
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وعلـى ضـوء ما سـبق، يتم تقييـد تمويالت الزبائـن بالتكلفة التاريخية عنـد ا�دراج ويعـاد تقييمها عند 
كل إقفال با�خذ في الحسبان مخصص نقص القيمة الذي يتم تحديده وفقا للنسب التالية :

•     المسـتحقات المصنفـة فـي فئة المسـتحقات ذات المخاطر الممكنة: هي المسـتحقات التي 
تأخر سدادها لمدة تفوق 90 يوما وال تتجاوز 180يوما وتخضع لتكوين مخصص بنسبة %20

•     المسـتحقات المصنفـة فـي فئـة المسـتحقات ذات المخاطـر العالية: وهي المسـتحقات التي 
تأخر سدادها لمدة تفوق 180 يوما وال تتجاوز 360 يوما وتخضع لتكوين مخصص بنسبة %50.

•     المسـتحقات المصنفة في فئة المسـتحقات المتعثرة: وهي المسـتحقات التي تأخر سدادها 
لمدة تفوق 360 يوما وتخضع لتكوين مخصص بنسبة %100.

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

بعـد إنقضـاء فتـرة خمـس (5) سـنوات عـن التصنيـف ا�ولـي فإنـه يتـم تحديـد المخصـص المتعلـق 
بالمستحقات المصنفة دون إدراج قيمة الضمانات العقارية.

فـي حالـة إعادة جدولة مسـتحقات مصنفة فإنه يتم ا�بقاء عليهـا مدرجة في نفس فئة التصنيف 
لفترة ال تقل عن 12 شهرا. 

2.3.1 ا�صول الثابتة :

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

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

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

4.1 احتياطيات : 

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

5.1 تحقيق مداخيل التمويالت : 

يتم قيد مداخيل التمويل وفقا لمبدأ التنضيض الحكمي وعند تواريخ استحقاقها كما يتم حساب 
المداخيل الغير محصلة وقيدها في حساب خاص وال تقيد في حساب النتائج إلى أن يتم تحصيلها.

6.1 نظام المعلومات : 

يستخدم المصرف منذ تأسيسه نظام المعلومات تيمينوس 24.

7.1 التغيرات في الطرق المحاسبية : 

إن الطـرق المحاسـبية المتبعـة لسـنة 2020 متماثلـة مـع الطـرق التـي تـم اسـتخدامها فـي السـنة 
السابقة ولم يتم إجراء أي تغيرات في الطرق المحاسبية.
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ايضاح 2 : معلومات حول الميزانية

ا�صول :

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

يمثل رصيد هذا البند نسبة 33% من مجموع ميزانية سنة 2020 وهو يحتوي على العناصر 
النقدية وشبه النقدية كما هي موضحة في الجدول اÎتي: 

2.2 تمويل الهيئات المالية : 

يعــود إنخفــاض رصيد هذا البند مقارنة بســنة 2019 إلى ســداد أقســاط التمويــل الممنوح لصالح 
مؤسسة مالية.

3.2 تمويل الزبائن :

يمثـل رصيـد هـذا البنـد 63% من مجموع ميزانية المصرف لسـنة 2020 وقد سـجل نموا نسـبته %6 
مقارنة بسنة 2019.

أجـل  االقتصـادي،  والمتعامـل  التمويـل  البنـد وفـق أشـكال  التاليـة تحليـل هـذا  الجـداول  تتضمـن 
االستحقاق المتبقي، التوزيع الجغرافي، وكذا وفق جودة المحفظة:

نسبة التغيرالبنود

البنك المركزي

الصناديق (نقدا)

الخزينة العمومية و الصكوك البريدية

المجموع

2020

20 059 754

5 983 201

1 541 287

27 584 242

48 391 010

4 279 693

930 101

53 600 804

%141

%28-

%39-

%94

2019

الوحدة: آالف دج

التغير

-255 993 515 459 259 466%50-

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

6 189 418 95 582 580 101 771 998%6

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

26 016 562 27 584 242 53 600 804%94

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج
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• حسب أشكال التمويل والمتعامل االقتصادي : 

نسبة التغيرأشكال التمويل

تمويالت ا�ستغالل

تمويالت ا�ستثمار

إجارة أصول منقولة

إجارة عقارية

20202019

حسابات جارية مدينة

مجموع تمويل المؤسسات الخاصة

مخصص نقص القيمة

53 168 392

11 333 094

9 006 385

5 081 941

209 146

78 798 958

2 972 495

65 899 106

10 335 272

7 950 806

4 793 510

40 501

89 019 195

3 638 689

الوحدة: آالف دج

مؤسسات خاصة

مؤسسات عمومية

%24

%9-

%12-

%6-

%81-

%13

%22

تمويل عقاري

تمويل استهالكي

مجموع تمويل ا�فراد

مخصص نقص القيمة

صافي تمويل الزبائن

صافي تمويل ا�فراد

3 029 808

16 742 640

19 772 448

30 683

95 582 580

19 741 765

3 668 972

12 780 950

16 449 922

67 126

16 382 796

101 771 998

أفــراد

%21

%24-

%17-

%119

%17-

%6

463 826 75صافي تمويل المؤسسات الخاصة  85 380 506%13

إجارة أصول منقولة

مجموع تمويل المؤسسات العمومية

مخصص نقص القيمة

14 352

14 352

-

8 696

8 696

%39-

%39-

NA

352 14صافي تمويل المؤسسات العمومية  8 696%39-
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• حسب ا²جل المتبقي : 

• حسب التوزيع الجغرافي : 

ان جميع الزبائن الحاصلين على تمويل من المصرف هم أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون 
للقانون الجزائري وإقامتهم أو مقرهم في الجزائر.

يتوزع التمويل الممنوح للزبائن على المناطق الجغرافية للجزائر كما يبينه الجدول التالي:

نسبة التغيرا�جل المتبقي

أقل من سنة

بين سنة و سنتين

بين 2 و 3 سنوات

بين 3 و 4 سنوات

بين 4 و 5 سنوات

أكثر من 5 سنوات

إجمالي تمويل الزبائن

مخصص نقص القيمة

2020

66 964 543%18

%1

%23-

%52-

%67-

%22

%7

%23

%6

12 639 130

9 692 029

5 419 169

1 578 693

2 292 194

101 771 998

79 303 859

12 826 069

7 447 198

2 593 505

517 732

2 789 450

98 585 758 105 477 813

3 003 178 3 705 815

95 582 580

2019

صافي تمويل الزبائن

الوحدة: آالف دج

منطقة الشرق

إجمالي تمويل الزبائن

مخصص نقص القيمة

صافي تمويل الزبائن

المجموعمنطقة الجنوبمنطقة الغرب

9 863 503

63 679

2 551 022

20 186

105 477 813

3 705 815

24 483 617

420 515

24 063 102

منطقة الوسط

68 579 671

3 201 435

65 378 2369 799 8242 530 836101 771 998

2020
الوحدة: آالف دج

منطقة الشرق

إجمالي تمويل الزبائن

مخصص نقص القيمة

صافي تمويل الزبائن

المجموعمنطقة الجنوبمنطقة الغرب

7 667 690

51 660

2 847 780

9 642

98 585 758

3 003 178

17 530 676

233 340

17 297 336

منطقة الوسط

70 539 612

2 708 536

67 831 0767 616 0302 838 13895 582 580

2019
الوحدة: آالف دج
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• حسب جودة المحفظة : 

يبين الجدول التالي حركة مخصصات نقص القيمة خالل سنة 2020 :

نسبة التغير

إجمالي تمويل الزبائن

تمويل الزبائن الجاري
• بما فيه أقساط التمويل المتأخرة

  السداد لمدة أقل من 90 يوما 

تمويل الزبائن المصنف

• تمويل ذو مخاطر ممكنة
• تمويل ذو مخاطر عالية

• تمويل متعثر 

مخصص نقص القيمة

نسبة أقساط التمويل المتأخرة السداد

نسبة التمويل المصنف

نسبة تغطية التمويل المصنف

• مخصص التمويل ذي مخاطر
   ممكنة

• مخصص التمويل ذي مخاطر
    عالية 

• مخصص التمويل المتعثر 

2020

98 585 758%7

%6

%19

93 733 878

2 213 048

105 477 813

99 780 361

2 636 883

%10- 494 732 443 529
%9 1 449 641 1 574 565

%27 2 907 507 3 679 358

%29- 58 396 41 338

%33- 455 045 306 806

%35 2 489 737 3 357 671

%2,2 %2,5

%5 %5,4

%62 %65

% 17 4 851 880 5 697 452

% 23 3 003 178 3 705 815

2019

الوحدة: آالف دج

البنود

الرصيد في بداية السنة

مخصصات نقص القيمة

استرجاعات مخصصات نقص القيمة

الرصيد في نهاية السنة

2020

3 003 178

920 956

218 319

3 705 815

2 488 386

740 538

225 746

3 003 178

2019

الوحدة: آالف دج
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4.2 الضرائب الجارية - أصول :

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

5.2 الضرائب المؤجلة - أصول :

يتـم قيـد الضرائـب المؤجلـة عنـد وجـود فـارق مؤقـت بيـن القيـم المحاسـبية لÍصـول والخصـوم 
المسـجلة فـي الميزانيـة والقيـم الضريبيـة لهـذه ا�خيـرة، عندمـا يكـون لهـذا الفـارق وقـع فـي 

المستقبل على مدفوعات الضرائب. 
وقد تم حسـاب الضرائب المؤجلة على أسـاس النسـبة الحالية لضريبة أرباح الشـركات (%26) وهي 

تخص ا�عباء التي تم قيدها ولم يتم دفعها عند تاريخ إقفال الحسابات.

6.2 أصول أخرى :

يتكون هذا البند من العناصر الموضحة في الجدول التالي :

التغير

161 314 40 968 202 282%394

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

16 171 76 542 92 713%21

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

-988 529 1 008 461 19 932%98-

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

الفائض على ضريبة أرباح الشركات

رسم على القيمة المضافة قابل
للخصم على اقتناء االستثمارات

المجموع

2020

-

26 559

40 968

155 872

29 864

202 282

NA

%12

رسم على القيمة المضافة قابل
للخصم على اقتناء السلع 

14 409 13 582%5-

رسم على القيمة المضافة قابل
للخصم على فواتير غير مستلمة

- 2 964NA

%394

2019

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

أصول مقتناة لغرض البيع اÎجل وا�جارة

مخزونات

أصول أخرى
(دفوعات وتسبيقات على الخدمات)

المجموع

2020

993 659

9 629

5 173

1 008 461

344

12 303

7 285

19 932

%100-

%41

%28

%98-

2019

الوحدة: آالف دج
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7.2 حسابات التسوية :

تتمثل العناصر ا�ساسية المشكلة لهذا البند فيما يلي :

8.2 مساهمات في الفروع، المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة :

يمتلك مصرف السـالم الجزائر مسـاهمة في صندوق ضمان الودائع البنكية قدرها 10 أسـهم ذات 
قيمة إسمية مقدرة بـ 000 1 ألف دينار جزائري، أي مجموع قدره 000 10 ألف دينار جزائري، ما يعادل 

نسبة 3,7% من رأسمال الصندوق.  

كما يمتلك المصرف مسـاهمة في رأسـمال شـركة تسـيير ا�صول المنقولة بمبلغ قدره 000 2 ألف 
دينار جزائري تتمثل في 20 سهما ذو قيمة إسمية قدرها 100 ألف دينار جزائري.

9.2 العقارات الموظفة :

يضم هذا البند من ا�صول العقارات التي يمتلكها المصرف لغرض تأجيرها أو تثمين رأس المال، وقد 
تملكها في إطار عمليات تحصيل أقساط تمويل الزبائن المتعثرة  عن طريق عقود الوفاء بمقابل.

نسبة التغيرالبنود

شيكات في ا�نتظار

مصاريف مقيدة مسبقا

حسابات تسوية أخرى

2020

356 010%32-

%57

%271

%4

135 593

21 396

533 823

241 808

212 597

79 418

512 999

2019

المجموع

الوحدة: آالف دج
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التغير

20 824 512 999 533 823%4

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

- 12 000 12 000%0

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

355 916 714 078 1 069 994%50

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج
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10.2 ا�صول الثابتة المادية :
يتـم عـرض ا�صـول الثابتـة فـي ميزانيـة المصـرف بقيمهـا التاريخيـة بعـد حسـم االهتـالك (مـا عـدا 
ا�راضـي وا�صـول قيـد االنجـاز)، كمـا تقيد ا�جـزاء المكونة �صل ثابـت كل على حـدى عندما تكون 

مدة استعمال هذه ا�جزاء مختلفة.  

يبين الجدول التالي تفصيل هذا البند :

عقارات تجارية

عقارات سكنية

المبالغ 
اجمالية المبالغ البنود

الصافية
المبالغ 
الصافية اهتالكاتاهتالكات

367 611331 815

382 263 443 209

35 796

60 946

709 131

360 863

777 514

443 209

68 383

82 346

078 714المجموع 810 82096 742 1 069 994 1 220 723150 729

المبالغ 
اجمالية

20202019

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود التغير
المبالغ ا�جمالية

االهتالكات

المبالغ الصافية

2020

335 595

295 423

40 172

6 490 730

1 742 988

4 747 742

6 826 326

2 038 412

4 787 914

%5

%17

%1

2019

الوحدة: آالف دج

المجموع

مباني إدارية و 
تجارية

تهييئات، ترميمات 
و تركيبات

أجهزة الحراسة و ا�من

عتاد متحرك

أراضي

عتاد ا�تصاالت

أثاث وتجهيزات مكتبية

أثاث وتجهيزات
اجتماعية

أصول قيد ا�نجاز

تجهيزات 
معلوماتية  

المبالغ 
اجمالية المبالغ البنود

الصافية
المبالغ 
الصافية اهتالكاتاهتالكات

4 747 742 6 490 7301 742 988 4 787 914 6 826 3262 038 412

2 932 952

524 144

461 724

214 933

29 795

302 012

13 258

103 904

1 783

203 409

2 932 952

984 785

1 479 480

263 990

73 072

512 851

71 772

299 858

4 157

203 409

-

460 641

1 017 756

49 057

43 277

210 839

58 514

195 954

2 374

-

2 434 627

573 384

341 561

177 306

41 060

109 353

25 522

95 366

1 527

948 036

2 434 627

984 785

1 209 363

221 810

73 072

276 577

76 002

263 065

3 393

948 036

-

411 401

867 802

44 504

32 012

167 224

50 480

167 699

1 866

-

المبالغ 
اجمالية

20202019

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

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

الخصوم :

12.2 ودائع الهيئات المالية : 

يتضمن هذا البند رصيد الحساب الجاري لمؤسسة مالية.

13.2 ودائع الزبائن :

يمثـل هـذا البنـد 68% مـن مجمـوع ميزانيـة المصـرف لسـنة 2020 وهـو يضـم الحسـابات الجاريـة 
للعمـالء، حسـابات االدخـار والحسـابات �جل با�ضافـة إلى التأمينـات النقدية التي تغطـي االلتزامات 

بالتوقيع (خارج الميزانية). 

تقسم هذه الودائع كما يلي :

• حسب نوع الوديعة :

نسبة التغيرالبنود التغير
المبالغ ا�جمالية

االهتالكات

المبالغ الصافية

2020

96 554

45 600

50 954

541 196

317 300

223 896

637 750

362 900

274 850

%18

%14

%23

2019

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرنوع الوديعة

حسابات جارية

حسابات �جل

حسابات االدخار

تأمينات نقدية

ودائع أخرى

المجموع

2020

31 616 524

4 280 415

19 201 561

52 590 185

2 799 670

110 488 355

22 718 951

1 755 683

11 794 091

47 375 378

1 027 801

84 671 904

%39

%144

%63

%11

%172

%30

2019

الوحدة: آالف دج
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التغير

-47 316 116 778 69 462%41-

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

25 816 451 84 671 904 110 488 355%30

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج
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• حسب أجل االستحقاق المتبقي :

• حسب المتعامل االقتصادي :

يتم تقسيم الودائع حسب المتعامل االقتصادي كما يلي :

• حسب التوزيع الجغرافي :

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

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

نسبة التغيرا�جل المتبقي

أقل من 3 أشهر 

من 3 إلى 6 أشهر 

من 6 أشهر إلى 12 شهرا

2020

81 278 283

448 965

1 604 690

105 489 362

513 772

1 164 824

%30

%14

%27-

من 12 أشهر إلى 24 شهرا 

من 24 أشهر إلى 36 شهرا 

أكثر من 36 شهرا 

المجموع

403 407

223 518

713 041

84 671 904

969 484

336 153

2 014 760

110 488 355

%140

%50

%183

%30

2019

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالمنطقة الجغرافية

منطقة الوسط 

منطقة الشرق 

منطقة الجنوب

المجموع

2020

60 231 651

16 527 868

1 439 496

84 671 904

71 536 965

26 891 238

2 352 675

110 488 355

%19

%63

%63

889 472 6منطقة الغرب 9 707 477%50

%30

2019

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالمتعامل االقتصادي

مؤسسات خاصة

مؤسسات عمومية

2020

67 332 704

7

82 784 036

-

%23

NA

أفراد

المجموع
17 339 193

84 671 904

27 704 319

110 488 355

%60

%30

2019

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2020

48



14.2 سندات االستثمار : 

يمثـل هـذا البنـد %14مـن مجمـوع ميزانيـة المصـرف لسـنة 2020 وهو يتـوزع وفق أجل االسـتحقاق 
المتبقي كما يبينه الجدول التالي: 

15.2 الضرائب الجارية - خصوم :

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

16.2 خصوم أخرى :

يمثل رصيد هذا البند مستحقات تجاه غير الزبائن ويتكون من العناصر التالية :

نسبة التغيرا�جل المتبقي

أقل من 3 أشهر 

من 3 إلى 6 أشهر 

من 6 إلى 12 شهرا

من 12 إلى 24 شهرا

من 24 إلى 36 شهرا

أكثر من 36 شهرا 

2020

3 727 023%19-

%25-

%80

%185

%18

%17-

%19

2 393 000

3 500 900

1 405 300

2 566 500

5 527 200

22 759 613

3 037 013

1 790 600

6 313 900

4 003 000

3 039 700

4 575 400

19 119 923

2019

المجموع

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

رسوم على رقم ا�عمال

ضرائب ورسوم أخرى

ضريبة أرباح الشركات

ضريبة الدخل 

المجموع

2020

169 319

20 159

686 076

164 136

20 515

6 677

-

3 209

493 389

%108

%100-

191 328

%3-

%2

%72-

2019

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2020

التغير

3 639 690 19 119 923 22 759 613%19

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

-494 748 686 076 191 328%72-

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

3 118 584 2 527 178 5 645 762%123

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج
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17.2 حسابات التسوية :

يمثل رصيد هذا البند 2% من مجموع ميزانية سنة 2020 ويتكون من العناصر التالية : 

18.2 مؤونات لتغطية المخاطر و ا�عباء :

يتكون هذا البند من المؤونات التالية :

نسبة التغيرالبنود

حسابات جارية للمساهمين

مؤونة الصكوك البنكية للموردين

مستحقات للموظفين

مستحقات الموردين

مستحقات صندوق ضمان الودائع

مستحقات الضمان االجتماعي 

مستحقات مجلس ا�دارة والهيئة
الشرعية

2020

611 893%474

%36

%33-

%43

%47-

%4

%44

%123

1 039 190

587 607

137 560

77 011

5 645 762

3 510 034

1 415 606

394 497

196 755

41 127

34 507 35 878

-5%مستحقات اخرى 9 998 9 497

29 412 42 368

2 527 178

2019

المجموع

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

قيم واردة من المقاصة 

تأمينات ا�صول المؤجرة

صندوق معادلة أرباح المودعين

تحويالت صادرة

حسابات تسوية أخرى 

2020

2 787 860%20-

%14-

%67

%43

%37-

%15-

214 611

125 261

61 415

17 931

2 733 972

2 239 569

185 337

209 613

88 066

11 387

3 207 078

2019

المجموع

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2020

التغير

-473 106 3 207 078 2 733 972%15-

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

-37 285 354 911 317 626%11-

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج
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19.2 أموال لتغطية المخاطر المصرفية العامة :

يتضمـن هـذا البنـد مؤونة ذات طابـع احتياطي يتم تكوينها طبقا للمادة رقـم 09 من النظام رقم 
14-03 المتعلـق بتصنيـف المسـتحقات وااللتزامـات بالتوقيـع للبنـوك والمؤسسـات المالية وتكوين 
المؤونات عليها، حيث تحسب على رصيد التمويل الجاري (غير المصنف) بنسبة %1 سنويا حتى يبلغ 

مستواها ا�جمالي نسبة %3 من الرصيد.

20.2 رأس المال :

21.2 احتياطيات :

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

22.2 ترحيل من جديد :

يمثـــل الرصيد المدين لبند الترحيل من جديد تســـبيقا لÍرباح ممنوح للمســـاهمين من نتيجة ســـنة 
2020 وذلك وفقا للبند 723 من القانون التجاري.

نسبة التغيرالبنود

مؤونات لتغطية المخاطر و ا�عباء

مؤونات لتغطية التزامات خارج
الميزانية المصنفة 

المجموع

2020

153 911

354 911

114 754

202 872201 000%1

317 626

%25-

%11-

2019

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

احتياطي قانوني

احتياطي اختياري

المجموع

2020

904 762

29

904 791

1 305 503

25 549

1 331 052

%44

%88000

%47

2019

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2020

التغير

196 500 1 322 918 1 519 418%15

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

- 15 000 000 15 000 000%0

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

426 261 904 791 1 331 052%47

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

400 000 -900 000 -500 000%44-

% 2020 12 312019 12 31

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

التزامات ممنوحة :

1.3 التزامات التمويل لصالح المؤسسات المالية :

تضمن هذا البند في سنة 2019 التزام تمويل غير مستعمل ممنوح لصالح مؤسسة مالية بمبلغ
800 9 ألف دج.

2.3 التزامات التمويل لصالح الزبائن :

يتضمن هذا البند االلتزامات الممنوحة للزبائن كما يبينه الجدول التالي: 

3.3 التزامات ضمان بأمر من الزبائن :

تقسم هذه االلتزامات كما يلي: 

التزامات محصل عليها :

نسبة التغيرنوع االلتزامات

اعتمادات مستندية

التزامات التمويل الغير مستعملة

المجموع

2020

18 610 065

14 040 461

32 650 526

17 981 092

16 366 576

34 347 668

%3-

%17

%5

2019

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرنوع االلتزامات

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

خطابات ضمان إدارية

خطابات ضمان أخرى

المجموع

2020

6 880 246

695 917

12 745

7 733 028

7 767 715

255 675

-

8 234 980

%13

%63-

%100-

120 144خطابات ضمان جمركية 211 590%47

%6

2019

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2020

التغير

2 189 294 40 393 354 42 582 648%5

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

109 125 528 110 470 444 219 595 972%99

% 2020 12 312019 12 31

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

يتضمــن هــذا البند مقابــل الضمانات المحصل عليهــا من البنــوك لتغطية التمويل الممنــوح لزبائن 
المصرف.

5.3 التزامات أخرى محصل عليها :

يحتــوي هذا البنــد على الضمانات المحصــل عليها من الزبائــن في إطار التمويــل الممنوح لهم من 
طرف المصرف.

نسبة التغيرنوع االلتزامات

مقابل ضمانات لتغطية االعتمادات
المستندية  

مقابل ضمانات حسن التنفيذ 

مقابل ضمانات دخول عطاء

المجموع

2020

2 988 090

488 315

714 148

4 667 183

3 426 436

483 833

118 995

4 210 330

%15

%1-

%83-

630 476مقابل ضمانات إسترجاع التسبيقات 181 066%62-

%10-

2019

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرنوع االلتزامات

تأمينات ضد خطر السداد 

كفاالت شخصية وضمانات إحتياطية

المجموع

2020

9 800 924

25 828 176

105 803 261

27 442 030

77 275 330

215 385 642

%180

%199

رهون عقارية

رهون السيارات

58 162 961

-

76 394 095

22 029 887

%31

200 011 12رهون سندات ا�ستثمار 12 244 300%2

NA

%104

2019

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2020
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ايضاح 4 : معلومات متعلقة بحساب النتائج

1.4 النواتج البنكية :

تتكون نواتج المصرف بشــكل رئيســي من أرباح التمويل الممنوح للزبائن كمــا تضم أيضا العموالت 
المحصلة مقابل الخدمات المقدمة للزبائن وفقا للشروط المصرفية السارية.

2.4 ا�عباء البنكية :

يتضمن هذا البند ا�رباح الممنوحة �صحاب حســابات االدخار والحســابات �جل وســندات االستثمار 
في إطار عقود المضاربة.

كما يضم أيضا العموالت المدفوعة لبنك الجزائر ومركز الصكوك البريدية وكذا البنوك ا�جنبية.

نسبة التغيرالبنود

دخل الودائع لدى بنك الجزائر
(دخل مجنب)

أرباح الودائع لدى البنوك والمؤسسات
المالية

أرباح التزامات خارج الميزانية
• خطابات الضمان

• اعتمادات مستندية

أرباح تمويل الزبائن
• تمويل المؤسسات
• إجارة للمؤسسات

• تمويل ا�فراد

عموالت عمليات التجارة الخارجية

مجموع أرباح التمويل

عموالت عمليات االئتمان

عموالت أخرى

نواتج أخرى

مجموع العموالت

عموالت عمليات وسائل الدفع

مجموع النواتج البنكية

2020

52 395

10 508 907

33 911

9 159 105

%35-

32 400 25 467%21-

7 160 395 7 244 661%1
4 196 256 4 442 314%6
1 124 667 1 267 047%13
1 839 472 1 535 300%17-

347 477 364 959%5
115 320 154 008%34
232 157 210 951%9-

2 444 848 1 055 478%57-

176 741 170 962%3-

108 633 104 712%4-

96 632 132 326%37

2 826 854 1 463 478%48-

89 386 26 629%70-

7 592 667 7 668 998%1

%13-

2019

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2020
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3.4 أعباء استغالل عامة :

يتكون هذا البند من العناصر الموضحة في الجدول التالي: 

تمثل أعباء االستغالل العامة 31% من الناتج البنكي لسنة 2020 مقابل 28% لسنة 2019. كما تمثل 
مصاريف الموظفين 60% من مجموع أعباء االستغالل العامة لسنة 2020.   

نسبة التغيرالبنود

أرباح الحسابات �جل وحسابات االدخار

نصيب المودعين من االرباح

عموالت مدفوعة لبنك الجزائر

عموالت مدفوعة لمركز الصكوك البريدية

عموالت مدفوعة للبنوك ا�جنبية

مجموع العموالت المدفوعة

2020

403 883%51

%28

%64-

%28-

%25

%54-

%14

1 064 986

167 747

43 015

6 246

217 008

1 457 996

608 576

13%103 661أرباح سندات االستثمار 749 768

1 358 344

60 856

30 959

7 837

99 652

1 281 994

2019

مجموع ا�عباء البنكية

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

مصاريف الموظفين

خدمات

ضرائب ورسوم

مصاريف متنوعة

2020

1 578 260%10-

%7-

%0

%26-

%10-

677 276

185 467

187 795

2 372 872

1 419 225

627 437

186 334

139 876

2 628 798

2019

المجموع

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2020

التغير

-255 926 2 628 798 2 372 872%10-

% 2020 12 312019 12 31

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

يتم حســاب المخصص الســنوي لالهتالكات على ا�صول الثابتة حسب النسب المعمول بها وفقا 
للمــدة المحتملــة الســتغالل ا�صول وحســب النمــط الخطي ل²هتــالك. كما يتم اهتــالك ا�جزاء 

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

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

يضم هذا البند مخصصات المؤونات الموضحة في الجدول التالي:

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

يضم هذا البند االسترجاعات الموضحة في الجدول التالي:

نسبة التغيرالبنود

مخصصات مؤونة المخاطر المصرفية
العامة  

مخصصات خسائر قيمة تمويل الزبائن
المصنف 

مخصصات مؤونات التزامات خارج
الميزانية المصنفة

المجموع

2020

377 416

740 538

49 065

1 167 153

197 075

920 956

-

1 122 593

%48-

%24

%100-

134مخصصات مؤونات المخاطر وا�عباء 4 562%3304

%4-

2019

الوحدة: آالف دج

إيضاحات حول البيانات المالية 2020

التغير

82 648 312 367 395 015%26

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

111 642 228 080 339 722%49

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

-44 560 1 167 153 1 122 593%4-

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

نسبة التغيرالبنود

إسترجاعات عن خسائر قيمة تمويل
الزبائن المصنف

إسترجاعات عن مؤونات التزامات خارج
الميزانية

إسترجاعات عن مؤونات المخاطر وا�عباء

2020

225 747%3-

%1578

NA

%49

2 333

339 722

218 319

39 157

82 246

228 080

2019

المجموع

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

يضم هذا البند الربح الصافي الناتج عن بيع أصل ثابت بمبلغ قدره 5 أالف دج.

8.4 العناصر غير العادية (نواتج) :

تضم النواتج غير العادية المسجلة في سنة 2020 التعويضات المحصلة من شركة التأمين.

9.4 ضرائب على النتائج و ما يماثلها :

تضم النواتج غير العادية المسجلة في سنة 2020 التعويضات المحصلة من شركة التأمين.

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

10.4 الناتج الصافي للسنة المالية :

يسجل هذا البند نتيجة السنة المالية كمحصلة للفرق بين النواتج وا�عباء مع حسم قيمة الضريبة 
علــى ا�ربــاح، وهي تضم أرباح مجنبــة بمبلغ011 26 ألف دينار جزائري ســيتم تحويلها إلى حســاب 

الخيرات بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين.

ايضاح 5 : معلومات متعلقة بجدول التدفقات النقدية
تم إعداد جدول التدفقات النقدية حسب الطريقة غير المباشرة المنصوص عليها في النظام رقم 
09-05 المـؤرخ فـي 2009/10/18 والمتضمـن إعـداد ونشـر الكشـوف الماليـة للبنـوك والمؤسسـات 
الماليـة. وفقـا لهـذه الطريقـة، يتـم الحصـول علـى حركـة التدفقـات النقديـة الناتجة عن نشـاطات 
االسـتغالل عـن طريـق تعديـل الناتـج قبل الضرائـب بمراعاة وقـع العمليات غيـر النقديـة، حتى يمكن 
مقاربة النتائج المحصل عليها من حسـاب النتائج مع السـيولة المحدثة والمسـتعملة أثناء نشـاطات 

االستغالل.

خالل سنة 2020، سجلت التدفقات النقدية الصافية تغيرا ايجابيا قدره 878 063 26 ألف دج وذلك 
نتيجة للتغيرات المسجلة في البنود التالية:

1.5. «التدفقات النقدية الصافية الناجمة عن ا²نشطة التشغيلية»:
سـجل هـذا البنـد تدفقـا صافيـا قـدره 785 609 24 ألـف دج وذلـك بفضـل النمـو المعتبـر لودائع 

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

2.5. «التدفقات النقدية الصافية المرتبطة بأنشطة ا�ستثمار»:
سـجل هـذا البنـد تدفقـا صافيـا سـلبيا قـدره 330 581 ألـف دج يمثـل ا�صـول الثابتـة التـي قـام 

المصرف باقتنائها خالل سنة 2020.

التغير

-359 064 1 444 013 1 084 949%25-

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج

التغير

-938 222 4 007 410 3 069 188%23-

% 2020 12 312019 12 31

الوحدة: آالف دج
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3.5. «التدفقات النقدية الصافية المرتبطة بأنشطة ا�ستثمار»:
سجل هذا البند تدفقا صافيا قدره 797 813 1 ألف دج وهو يمثل تقديم نقدي من المساهمين 

في إطار عملية رفع رأسمال المصرف.

ايضاح 6 : معلومات متعلقة بجدول تغير ا�موال الخاصة
تقدر ا�موال الخاصة للمصرف في نهاية سنة 2020 بـ 240 900 18 ألف دج مقابل 201 012 19 

ألف دج في نهاية سنة 2019 وقد نتج التغير في قيمة ا�موال الخاصة عن العمليات التالية:
•  توزيع مكافأة لمجلس ا�دارة عن سنة 2019 بمبلغ خام قدره 000 90 ألف دج.

•  ترحيـــل ا�رباح المجنبـــة (الغير موافقة للشـــريعة) بمبلغ صافي قـــدره 321 38 ألف دج إلى 
حساب الخيرات.

•  توزيع مبلغ قدره 828 552 2 ألف دج من االحتياطي االختياري على المســـاهمين لغرض رفع 
رأسمال المصرف.

•  منح تسبيق للمساهمين قدره 000 500 ألف دج من نتيجة سنة 2020.
•  تحقيق نتيجة صافية قدرها 188 069 3 ألف دج خالل سنة 2020.

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

يمتلك مصرف السالم-الجزائر مساهمة في الشركة التالية :

ايضاح 8 : إدارة المخاطر

1.8 الهيكل التنظيمي دارة المخاطر : 

تتمثــل إدارة المخاطــر التــي يمكن للمصــرف التعرض لهــا في تأســيس منظومة داخليــة لتأطير 
وتقييــم التأثير الســلبي للعوامل الداخليــة والخارجية المرتبطة بنشــاط المصرف علــى ممتلكاته 

ونتائجه في أي وقت.
تتم إدارة المخاطر لدى مصرف السالم الجزائر من خالل مجموعة من الهياكل المركزية:

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

التجاري أو التمويل أو التجارة الخارجية.
•  الهياكل الرقابية: 

وهي الهيــاكل المركزية المكلفة بمختلف أنواع ومســتويات الرقابة كالرقابــة الدائمة، الرقابة 
الماليــة، الرقابة على ا�متثال والتدقيق الداخلي وعلى رأســها خلية تســيير المخاطر التي تلعب 

الدور الرئيسي في منظومة إدارة المخاطر لدى مصرف السالم الجزائر.

صندوق ضمان الودائع 
البنكية

رأس المال الشركات

حصة المصرف

ا�رباح
المحصلة % القيمالمبلغ

الصافية

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

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

المخصصات

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

متابعة السيولة ولجنة ا�صول والخصوم با�ضافة إلى لجنة التحصيل ولجنة المخصصات. 
•  اللجان التابعة لمجلس ا�دارة : 

وهي تتمثل في لجنة التمويالت ولجنة التدقيق.

2.8 منظومة إدارة المخاطر :

تصنف المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها المصرف كما يلي:

•  مخاطر االئتمان
•  مخاطر السيولة 

•  المخاطر التشغيلية 

وقد قام مصرف السـالم الجزائر خالل سـنة 2020 باعتماد جملة من السياسـات التي تنظم وتؤطر 
إدارة المخاطر وتحدد الهياكل المعنية والمهام الموكلة إليها.

كمـا يقـوم المصـرف بغرض ا�فصاح لمجلـس ا�دارة بإعداد مصفوفة للمخاطـر والتي تلخص أهم 
المخاطـر التـي يتعـرض لهـا المصـرف مـع قيـاس مؤشـرات التعـرض لهـا ومقارنتهـا مـع المعاييـر 

الداخلية التي حددها المصرف. يتم إعداد المصفوفة بشكل ربع سنوي.

1.2.8 مخاطر االئتمان :

تنتج مخاطر االئتمان عن عدم قدرة عميل أو مجموعة من العمالء المعتبرين كعميل واحد على 
االئتمان  مخاطر  سياسة  إطار  في  االئتمان  مخاطر  إدارة  تتم  المصرف.  تجاه  بالتزاماتهم  الوفاء 
المعتمدة في سنة 2020 ووفقا ل²جراء المتعلق بتسيير التمويالت وا�جراء المتعلق بنظام التقييم 

الداخلي للمؤسسات.

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

•  معايير قبول مخاطر االئتمان:

يتـم تقسـيم العمـالء الذين يقدمون طلـب تمويل للمصرف إلـى خمس فئات: ا�فراد، المؤسسـات، 
الهيئات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية.

يشـترط فـي كل طلـب تمويـل يتلقـاه المصـرف توفـر مجموعـة مـن المسـتندات ا�داريـة والماليـة 
با�ضافة إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بالضمانات المقترحة لتغطية التمويالت المطلوبة.

تتم دراسـة وتقييم طلبات التمويل وفق سـبع معايير رئيسية تتعلق بالمالءة ا�دبية للعميل، مالءته 
و امكانياته المالية با�ضافة إلى جودة الضمانات المقترحة والظروف االقتصادية.

•  نظام التقييم الداخلي لمخاطر االئتمان:

يمتلـك المصـرف نظـام داخلـي لتقييـم المؤسسـات التـي تقـدم طلبـات تمويـل وهـو يعتمـد علـى 
مجموعـة مـن المعاييـر الكميـة والنوعيـة. تتعلـق المعاييـر النوعيـة بالشـكل القانونـي للمؤسسـة 
وجـودة إدارتهـا، القطـاع االقتصـادي الذي تنشـط فيـه، عالقتها مع البنـوك والمصادر التي سـتعتمد 

عليها لسداد التمويالت المطلوبة، وهي مرجحة بنسبة 60% من التقييم.
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أمـا المعاييـر الكميـة فهـي تمثـل نسـبة 40% وهي تتعلـق بالهيـكل المالي للمؤسسـة وسـيولتها 
وربحيتها.

كمـا يسـمح النظـام بتصنيـف المؤسسـات فـي عشـر أقسـام حسـب درجـة المخاطـر وذلـك وفقا 
للعالمة المحصل عليها.

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

•  تقسيم المخاطر:
يتمثـل تقسـيم المخاطر في عدم تركيز التمويـالت الممنوحة من طرف المصرف على عميل واحد 
أو مجموعة من العمالء، أو على قطاع اقتصادي واحد أو مجموعة من القطاعات أو على نوع واحد 

من التمويالت. 
يحـرص مصـرف السـالم الجزائر على احترام المعاييـر النظامية المحددة من طـرف بنك الجزائر في 
هذا ا�طار والتي تنص على أن التعرض للمخاطر مع عميل واحد ال يجب أن يتجاوز 25% من ا�موال 
الخاصـة للمصـرف وأن مجمـوع التعرضـات الكبـرى (التعرضـات التي تتجـاوز 10% من ا�مـوال الخاصة 

للمصرف) ال يجب أن يتجاوز ثمانية أضعاف ا�موال الخاصة للمصرف.
كمـا قـام المصرف بتحديد مجموعة من المعايير الداخلية التـي تهدف إلى تنويع تعرضه لمخاطر 

ا�ئتمان وهي تتمثل بشكل رئيسي فيمايلي :
- تقسيم محفظة التمويالت بين تمويالت االستثمار وتمويالت االستغالل.

- تقسيم محفظة التمويالت بين ا�فراد والمؤسسات.
- تقسيم محفظة تمويالت المؤسسات بين مختلف أشكال التمويل. 

- تقسيم محفظة التمويالت على مختلف القطاعات االقتصادية.

•  تحصيل الضمانات:
إن تحصيـل الضمانات يعتبر أحد الوسـائل المسـتخدمة للتقليل من مخاطـر االئتمان ولكنه ال يغني 

عن احترام شروط الحصول على التمويالت أو تقييم جودة العميل الذي يقدم طلب التمويل.
يقـوم المصـرف بتحصيـل عـدة أشـكال مـن الضمانـات ومنهـا الضمانـات الحقيقيـة كالرهونـات 
العقاريـة أو رهونـات المعـدات والضمانـات العينيـة كالكفـاالت التضامنيـة والتأمينات لـدى صناديق 

التأمين با�ضافة إلى الضمانات النقدية.
يجب على الضمانات المحصلة أن تغطي نسبة معينة من التمويالت الممنوحة من طرف المصرف 

وتحدد النسب ضمن سياسة مخاطر االئتمان.
يتـم تقييـم الضمانـات مـن طـرف الخبيـر التابـع للمصـرف أو مـن طـرف خبيـر مسـتقل معتمـد مـن 
المصـرف. تتـم إعـادة تقييـم الضمانـات بشـكل دوري أو عندمـا تطـرأ ظـروف اسـتثنائية متعلقـة 
بالضمـان نفسـه أو بالسـوق تجعـل إعـادة تقييمـه ضروريـة من أجـل التأكد مـن تغطيتـه لاللتزامات 

القائمة.

•  تصنيف مخاطر االئتمان:
يتـم تصنيـف مخاطر االئتمان وتكوين مخصصات نقـص قيمتها وفقا لمتطلبات نظام بنك الجزائر 
رقـم 14-03. ويقـرر تصنيف مسـتحقات العمالء وتحديد مسـتويات مخصصـات نقص قيمتها من 

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

وتعرض أسبوعيا على لجنة التحصيل.
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2.2.8 مخاطر السيولة : 

إن مخاطر السيولة مرتبطة بطبيعة نشـــاط المصرف الذي يرتكز على القيام بتحويل ا�موال ضمن 
المنظومـــة االقتصادية فهو بمثابة نقطة عبـــور إجبارية بين مختلف متعاملي الســـوق. وفي هذا 
ا�طار يســـتخدم المصرف المـــوارد التي يقوم بتجميعهـــا (موارد تحت الطلب أو �جل) لتأســـيس 

إستخداماته (تحت الطلب أو �جل).
إن هـــذا التحويـــل الذي هو أســـاس نشـــاط المصرف ومصـــدر ربحيته قـــد يجعله يقـــوم بتمويل 
اســـتخدامات طويلة ا�جـــل با�عتماد على مـــوارد قصيرة ا�جـــل وفي هذه الحالـــة يتوجب على 
المصرف أن يكون قادرا على سداد جزء من موارده حين استحقاقها وذلك باستعمال استخداماته. 
ولـــذا فإن عدم قدرة المصرف على ســـداد موارده ومواجهة التزاماته تعرضه لما يســـمى بمخاطر 

السيولة.
تتم إدارة مخاطر الســـيولة لدى مصرف السالم الجزائر في إطار سياسة مخاطر السيولة المعتمدة 

خالل سنة 2020.
يحرص المصـــرف على احترام المعايير المتعلقة بمخاطر الســـيولة المحددة من طرف بنك الجزائر 
الســـيما معامل الســـيولة قصيرة ا�جل ومعامـــل ا�موال الخاصـــة والموارد الدائمـــة. كما تحدد 
السياســـة الداخليـــة للمصرف جملة مـــن المعايير الواجب احترامها وهي تتمثل بشـــكل رئيســـي 

فيمايلي:
•  المحافظة على نسبة أصول سائلة قدرها 25% من مجموع ا�صول على ا�قل.

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

(حيث تقدر النسبة ا�لزامية ب100% على ا�قل).
•  المحافظة على نسبة تركيز الودائع حيث ال يجب أن يتجاوز مجموع عشر أكبر ودائع نسبة %30 

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

تقـــوم إدارة الخزينة والعمليات الماليـــة بالمتابعة اليومية لوضعية ســـيولة المصرف وذلك بهدف 
التسيير ا�مثل للسيولة بشكل يســـمح للمصرف بتفادي الوقوع في أزمة شح للسيولة أو االحتفاظ 

بمستوى عالي من السيولة مما ينجر عنه ضياع العوائد التي قد تنتج عن توظيفها.
كما تتم مراقبة مخاطر السيولة من خالل لجنة متابعة السيولة التي تجتمع شهريا ولجنة ا�صول 
والخصوم التي تجتمع بصفة ربع ســـنوية وتتمثل مهامهما ا�ساســـية فـــي متابعة وتحليل تطور 
موارد المصرف واســـتخداماته �جل تحديد ا�هداف المتعلقة بإدارة الســـيولة وا�جراءات الوقائية 
الواجب اتخاذها لضمان التزام المصرف بالتعليمات النظامية الســـارية في هذا المجال والمحافظة 

على أمثل مستوى للسيولة. 
 

3.2.8 المخاطر التشغيلية : 

تنتج المخاطر التشغيلية عن عدم مالئمة أو قصور متعلق با�جراءات، الموظفين وا�نظمة الداخلية 
للمصـــرف أو عـــن وقوع حـــوادث خارجية وهي تضـــم المخاطر الناتجـــة عن االحتيـــال الداخلي أو 

الخارجي.
تتم إدارة المخاطر التشـــغيلية لدى مصرف الســـالم الجزائر في إطار سياســـة المخاطر التشغيلية 
المعتمدة خالل ســـنة 2020. تحدد هذه السياسة ا�طار العام للمخاطر التشغيلية، تنظيم إدارتها 

ومسؤوليات مختلف هياكل المصرف المعنية بذلك.
قام المصرف بإعداد خريطة للمخاطر حسب النشاط حيث تم رصد حوالي 60 نشاطا تم تجميعها 
في ســـت مهن كبرى (التســـيير، الدعم، االلتزامـــات، العمليات المحلية، العمليـــات الدولية وتقنيات 
المعلومات). كما تم أيضا خالل ســـنة 2019 تأســـيس قاعدة بيانات للحوادث المتعلقة بالمخاطر 

التشغيلية واعتماد برنامج لتسيير المخاطر التشغيلية.
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ايضاح 9 : معلومات حول رأس المال
ا�دنى  المال  برأس  والمتعلق   2018 نوفمبر   04 في  المؤرخ   03-18 رقم  الجزائر  بنك  لنظام  طبقا 
للبنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالجزائر، يبلغ رأسمال المصرف 000 000 000 15 دج وهو 

يتشكل من 000 500 7 سهما مدفوعا كليا بقيمة إسمية قدرها 000 2 دج لكل سهم.

فيما يلي تركيبة المساهمين :

المساهمون
الحصة في

رأس المال بـ %
الحصة في

رأس المال بـ دج

السيد محمد عمير يوسف أحمد المهيري

مصرف السالم البحرين

شركة دبي ا�سالمية للتأمين وإعادة التأمين

ال سي بي الشركة القابضة لالستثمار

مصرف السالم السودان

4 047 000 000

2 486 940 000

750 000 000

675 000 000

%26,98

%16,58

%5

%4.5

شركة ليدر كابيتال

شركة إعمار العقارية

شركة بيت االستثمار العالمي

شركة البطين لالستثمار

السيد عبد المنعم بن راشد بن عبد الرحمن الراشد

السيد محمد علي راشد العبار

السيد حسين محمد سالم الميزة

مجموعة عبد اللطيف ومحمد الفوزان

بنك التضامن ا�سالمي الدولي-اليمني

شركة زعبيل ل²ستثمار

السيد سالم راشد سعيد المهندي

السيد زياد عبد العزيز بن عبد ا¾ الجالل

شركة المهيدب القابضة للتجارة والصناعة

السيد أحمد حلمي منيب عرموش

السيد عبد ا¾ هادي أحمد الحسيني

شركة أمالك للتمويل

شركة عبد الهادي عبد ا¾ القحطاني و أوالده

540 000 000

540 000 000

540 000 000

540 000 000

540 000 000

540 000 000

540 000 000

450 000 000

450 000 000

324 000 000

270 000 000

216 000 000

216 000 000

216 000 000

216 000 000

213 060 000

150 000 000

%3,6

540 000 000 %3,6

%3,6

%3,6

%3,6

%3,6

%3,6

%3,6

%3

%3

%2,16

%3

%1,44

%1,44

%1,44

%1,44

%1,42

%1

إيضاحات حول البيانات المالية 2020

62



ايضاح 10 : ا�جور و امتيازات الممنوحة للموظفين

1.10 مصاريف الموظفين :

تتمثـل مصاريـف الموظفين التي يتحملها المصرف في الرواتب وا�جـور، التعويضات والمنح إضافة 
إلى مصاريف التأمين في الضمان االجتماعي ومصاريف التكوين.

كمـا تتضمـن أيضـا المكافأة التشـجيعية التي تمنح سـنويا للموظفين وفقا �نجـاز ا�هداف المالية 
للمصرف وكذا مكافأة ا�داء الفصلية.

فيما يلي العناصر ا�ساسية التي تشكل مصاريف الموظفين لسنة 2020: 

2.10 تطور عدد الموظفين :

في نهاية ســـنة 2020، بلـــغ عدد موظفي المصرف 590 موظفا موزعيـــن على ا�دارات المركزية 
والفروع.

يقـــدر عدد موظفي الفروع بـ 318 موظفا في نهاية ســـنة 2020 مقابـــل 304 موظفا في نهاية 
2019 وهو يمثل نسبة 54% من العدد ا�جمالي للموظفين في نهاية سنة 2020. 

يبين الجدول اÎتي توزيع الموظفين حسب الفئة المهنية :

نسبة التغيربنود المصاريف

الرواتب و ا�جور

التعويضات و المنح

المساهمات في الضمان االجتماعي :
حصة المصرف

مساهمة الخدمات االجتماعية

مصاريف التكوين

2020

747 724%3

%33-

%10

%1

%57-

%10-

551 347

173 710

76 578

28 901

1 419 225

769 683

369 673

190 516

77 005

12 348

1 578 260

2019

المجموع

الوحدة: آالف دج

تنفيذ

تحكم

إطار

العدد

نسبة التغير

%الفئة المهنية

114%19

201%34

275%47

590%100

2020

%العدد

112%20

211%37

243%43

566%100

%

%2

%5-

%13

%4

2019

المجموع
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شبكة فروع المصرف

فـرع دالي ابراهيـم

233 شـارع أحمـد واكد،
دالي ابراهيـم - الجزائـر

فـرع بـاب الـزوار

تجزئـة بوسحاقي، ف-رقم 186
باب الـزوار - الجزائر

فـرع القبـة

24 جنـان بـن عمـر،
القبـة - الجزائر

فـرع حسيبـة

مجموعـة السكنـات أش أل أم رقم 03،
بلديـة سيدي امحمـد - الجزائر الوسطى

فـرع سيـدي يحيـى

04 شـارع حمداني لحسـن

سيدي يحيى، حيـدرة - الجزائر

فـرع سطاوالي

الطريق الوطني رقم 11، قطعة رقـم 402، 

ملكية رقـم 04

فـرع البليـدة

نهج محمـد بوضيـاف، ملكيـة مجموعـة رقم 
88 تجزئـة 102- البليدة

فـرع وهـران 01

تعاونيـة عدنـان مصطفى رقم 05
زون ايسطو بير الجيـر - وهران

فـرع وهـران 02

حي العثمانية، المجمع السكني 100 مسكن، 
عمارة رقم ب1 الحصة رقـم 134 أ و ب
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شبكة فروع المصرف

فـرع سطيـف

حي المنـاورات لعرارسـة تجزئـة 143
قطعـة رقم 11- سطيف

فـرع قسنطينـة
نهج زويـش عمـار رقم 08، سيـدي مبـروك 

ا�على  قسنطينة

فـرع عنابـة

حي 240 مسكن، السهل الغربي، الحصة «ب» 
رقـم 03

فـرع باتنـة

حي المطـار رقم 240، طريـق بسكـرة، باتنة

فـرع ورقلـة
حي شرفـة، الطريـق الوطنـي رقـم 49 ورقلـة

فـرع أدرار
شـارع بوزيـدي عبـد القـادر رقم 145، قطعـة 

رقم 30 - أدرار

فـرع بسكـرة
حي سايحي قطعـة رقم 69، ملكيـة رقم 

109-110 - بسكرة

فـرع عيـن وسـارة

حي المقراني رقم 01، قطعـة رقم 1309 
عين وسارة - الجلفة

فـرع المسيلـة

حي 361 قطعة، تجزئة رقم 01 - المسيلة

www.alsalamalgeria.com
tawassol@alsalamalgeria.com
021 38 88 88
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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

بلجيكــا

EUR

EUR

EUR

النمســا

شبكة المراسلين

العملــةالبنــكالبلــد

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

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

ألمانيــا

EUR

EUR
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شبكة المراسلين

SEK

SEK

السويــد

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

المملكــة المتحــدة

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
اسبانيــا

EUR

EUR

EUR

EUR
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BHD

BHD

BHD
البحريــن

BHD

BHD

BHD

BHD

BHD

BHD

BHD

لبنــان

شبكة المراسلين

TND

TND

TND

TND

TND

TND

TND

TND

تونــس
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HKD

HKD

هونــغ كونــغ

JPY

JPY

اليابــان

KRW

KRW

KRW

كوريــا الجنوبية

INR

INR

الهنــد

TWD

TWD

تايــوان

THB
تايالنــد

شبكة المراسلين

AED

AED

AED

AED

امــارات العربيــة
المتحــدة

AED
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TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

تركيــا

شبكة المراسلين

USD

USD

USD

USD

USD

USD

الواليـات المتحـدة
ا�مريكيـة
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