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   الجزائر يفتتح فرعين بالعاصمة -مصرف الّسالم 

 

تنفيذ إستراتيجيته الطموحة الخاصة بالتوسع واالنتشار الجغرافي، حيث تم مؤخرا افتتاح فرعه  الجزائر - يواصل مصرف السالم

، سيدي 40بشارع حمداني لحسن رقم  الجزائر العاصمة، شارع حسيبة وتباعا يحتفل المصرف بافتتاح فرعه الجديد بمدينة بالجزائر الرابع

يحيى، حيدرة، وكله أمل أن يتمتع سكان ومتعاملو المنطقة من شركات ومهنيين بمنتجاته الخاصة واستشاراته المهنية الشخصية والسريعة 

  .المقدمة من قبل خبرائه

النشغاالت ومتطلبات عمالء المنطقة، حيث يقدم لهم منتجات تتوافق مع مبادئ  الجزائر - وبفضل هذا الفرع الجديد، يتفّرغ مصرف السالم

الشريعة اإلسالمية، تمكنهم من االستفادة من مجموعة كبيرة من التمويالت والخدمات المصرفية الراقية، وكذا صيغ ادخار مبتكرة وموافقة 

 .ألحكام الشريعة اإلسالمية تسمح لهم باستثمار وتنمية أموالهم

فرعا،  01لتصل إلى  8402مع الفروع العشرة في خدمة المتعاملين، إلى مضاعفة عدد فروعه خالل سنة  الجزائر - يطمح مصرف السالم

، باتنة ،بسكرة ( فروع قيد اإلنجاز على مستوى الوطن )أدرار،40بسطاوالي، إضافة إلى ستة ) الجزائر حيث سيتم افتتاح فرع جديد في والية

  .والمسيلة(، وذلك في إطار إستراتيجية توسيع شبكة المصرف سعيا لمرافقة برنامج الحكومة لتنمية االقتصاد الوطني عنابة عين وسارة،
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 فرعه الخامس بالجزائر العاصمة  الجزائر يفتتح-مصرف السالم

 

الجزائر تنفيذ استراتيجيته الطموحة الخاصة بالتوسعع  و االنعتعشعار -يواصل مصرف السالم

بعالعجعزائعر العععاصعمعة،   الرابعع  فرعه  افتتاح  8402  ماي 40الجغرافي، حيث تم في يوم 

الجزائر بافتعتعاح فعرععه العجعديعد بعمعديعنعة -شارع حسيبة و تباعا يحتفل اليوم مصرف السالم

، سيدي يحيى، حيدرة ، في أجواء يععمعهعا العفعرح و 40حمداني لحسن رقم   الجزائر بشارع

السرور و كله أمل أن يتمتع سكان و متعاملو المنطقة من شعركعات و معهعنعيعيعن بعمعنعتعجعاتعه 

 خبرائه.  المقدمة من قبل  الخاصة و استشاراته المهنية الشخصية و السريعة

يقدم لهم منتجات تتوافعق معع معبعادئ   و بفضل هذا الفرع الجديد، يتفرغ مصرف السالم الجزائر النشغاالت و متطلبات عمالء المنطقة ، حيث

 مبتكرة وموافقعة  كذا صيغ ادخار  و  التمويالت والخدمات المصرفية الراقية  الشريعة االسالمية، تمكنهم من االستفادة من مجموعة كبيرة من

 ألحكام الشريعة االسالمية تسمح لهم باستثمار و تنمية اموالهم.

فعرععا. حعيعث  01لتصل إلى  8402 الجزائر إلى مضاعفة عدد فروعه خالل سنة -فروع في خدمة المتعاملين، يطمح مصرف السالم  04مع 

( فروع قيد اإلنجاز على مستوى العوطعن )أدرار ، بسعكعرة، بعاتعنعة، 40بسطاوالي، إضافة الى ستة )  سيتم افتتاح فرع جديد في والية الجزائر

 لمرافقة برنامج الحكومة لتنمية االقتصاد الوطني.  سعيا  عين وسارة، عنابة و مسيلة( وذلك في إطار استراتيجية توسيع شبكة المصرف

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9


elmihwar.com 2018/08/01 

03 

 مصرف السالم يفتح فرعا جديدا بحيدرة

افتتح مصرف السالم الجزائر فرعه الجديد بشارع حمداني لحسن سيدي يحيى بحيدرة، حسب بيان 

صادر عن البنك، وهي خطوة تندرج في إطار تنفيذ المصرف استراتيجيته الطموحة الخاصة 

بالتوسع واالنتشار الجغرافي، ليضاف إلى الفروع األخرى بالعاصمة ضمن سياسة التقرب من 

  الزبائن والعمل على االستجابة لرغباتهم، من خالل تقديم أفضل الخدمات البنكية.

 أبرز البيان أنه بفضل هذا الفرع الجديد، يتفرغ مصرف السالم الجزائر النشغاالت ومتطلبات عمالء المنطقة، حيث يقدم لهم منتجات تتوافق

مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، تمكنهم من االستفادة من مجموعة كبيرة من التمويالت والخدمات المصرفية الراقية، إضافة إلى صيغ ادخار 

 مبتكرة وموافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية، تسمح لهم باستثمار وتنمية أموالهم.

 01لتصل إلى  8402الجزائر إلى مضاعفة عدد فروعه سنة -فروع في خدمة المتعاملين، يطمح مصرف السالم 04وعلى هذا األساس ومع 

فرعا، حيث سيتم افتتاح فرع جديد في والية الجزائر بسطاوالي، إضافة إلى ستة فروع قيد اإلنجاز على مستوى الوطن )أدرار، بسكرة، 

باتنة، عين وسارة، عنابة والمسيلة(، في إطار استراتيجية توسيع شبكة فروع المصرف، سعيا لمرافقة برنامج الحكومة لتنمية االقتصاد 

  الوطني

sabqpress.net 2018/08/01 

 مصرف السالم يفتتح فروعا جديدة بالعاصمة

 

 بحيدرة حسب بيان صادر عن البنك.  حمداني لحسن سيدي يحيى الجزائر فرعه الجديد بمدينة الجزائر بشارع –افتتح مصرف السالم 

ليضاف إلى الفروع األخرى   وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ المصرف الستراتيجيته الطموحة الخاصة بالتوسع، واإلنتشار الجغرافي

 بالعاصمة ضمن سياسة التقرب من الزبائن والعمل على االستجابة لرغباتهم، من خالل تقديم أفضل الخدمات البنكية.

يقدم لهم   بفضل هذا الفرع الجديد، يتفرغ مصرف السالم الجزائر النشغاالت ومتطلبات عمالء المنطقة، حيث ووفق المصدر نفسه فإنه

وكذا  منتجات تتوافق مع مبادئ الشريعة االسالمية، تمكنهم من االستفادة من مجموعة كبيرة من التمويالت والخدمات المصرفية الراقية،

 صيغ ادخار مبتكرة وموافقة ألحكام الشريعة االسالمية تسمح لهم باستثمار وتنمية اموالهم.

الجزائر إلى مضاعفة عدد فروعه خالل   –فروع في خدمة المتعاملين، يطمح مصرف السالم  04وعلى هذا األساس، فإنه مع 

فروع قيد اإلنجاز على مستوى   بسطاوالي، إضافة الى ستة فرعا، حيث سيتم افتتاح فرع جديد في والية الجزائر 01لتصل إلى  8402 سنة

لمرافقة برنامج الحكومة  سعيا الوطن )أدرار، بسكرة، باتنة، عين وسارة، عنابة ومسيلة( وذلك في إطار استراتيجية توسيع شبكة المصرف

 لتنمية االقتصاد الوطني.
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La Golf Carat à crédit à près de 94 000 DA par mois 

Essalam Bank a annoncé ce mardi le lancement d’une offre exclusive, avec une remise exceptionnelle, pour 

l’achat d’une Golf TDI Carat à crédit à 93850 dinars par mois. La banque islamique fixe la durée du prêt à 

48 mois. 

Essalam Bank est l’une des banques avec laquelle Sovac a conclu un partenariat pour la vente de véhicules 

à crédit. Sovac commercialise les voitures du groupe Volkswagen produites dans son usine de montage à 

Relizane. La Golf Carat est dotée d’un moteur de 143 CV et d’une boite automatique DSG. 

  الجزائر يتقاسم مع المواطنين فرحة عيد األضحى-مصرف السالم

 

ة فعي العععاصعمعة لعمعشعاركعة ريوم ثاني أيام عيد األضحى أبواب وكالته المتواجدة بحي سيدي يحيعى بعبعلعديعة حعيعد فتح مصرف السالم الجزائر

 المواطنين هذه المناسبة وتأتي هذه الخطوة في سياق التقرب أكثر من المواطنين بعد فتح الوكالة أيام قليلة من قبل.

العمعاريعن فعي خعطعوة لعم تعععهعدهعا السعاحعة  و قد ضمن المصرف توفير هدايا، مشروبات و حلويات للمواطنين التي لقيت استحسانا كبيرا لعدى

 المصرفية من قبل.

autobip.com 2018/08/30 

La Golf CARAT disponible en leasing à 94 000 da/mois chez  Al salam bank 

 

Al Salam Bank-Algérie propose une remise sur la Volkswagen GOLF CARAT assemblée au niveau de 

l'usine SOVAC Algérie Production, avec des mensualités de 94000 da/ mois sans apport.  

 

La Volkswagen GOLF CARAT assemblée à l'usine SOVAC Algérie Production, affichée à 4.899.000 DA, 

est proposée à travers le Leasing destiné aux entreprises et aux professions libérales, avec des mensualités 

de 94000 da/mois. Les conditions d'éligibilités et les informations sur le mode de financement proposé par 

Al Salam Bank sont disponibles aux niveaux des agences de la banque à travers le territoire national. 

https://www.autobip.com/prix-Volkswagen-Golf_7-Carat-2.0_TDI_143ch_DSG-algerie-dAACXQAHAFP
https://www.autobip.com/prix-Volkswagen-Golf_7-Carat-2.0_TDI_143ch_DSG-algerie-dAACXQAHAFP
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 مصرف السالم الجزائر يضمن خدماته ثاني يوم العيد

أعلن مصرف السالم الجزائر، انه سهر على ضمان الخدمة بداية من ثاني أيام عيد  بمبادرة ذات دالالت عالية في المهنية و االحترافية

 األضحى ،مع توفير مجمل الخدمات للزبائن بصورة طبيعية

و أوضح مصرف السالم الجزائر أنه فتح ثاني أيام عيد األضحى أبواب وكالته المتواجدة بحي سيدي يحيى ببلدية حيدة في العاصمة لمشاركة 

ر وفيالمواطنين هذه المناسبة وتأتي هذه الخطوة في سياق التقرب أكثر من المواطنين بعد فتح الوكالة أيام قليلة من قبل. و قد ضمن المصرف ت

 مختلف الخدمات التي لقيت استحسانا كبيرا لدى الزبائن في خطوة لم تعهدها الساحة المصرفية.

مصرف السالم الذي يعد من أكبر المصارف اإلسالمية العاملة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا أعماله رسميا   8442و قد باشر في أكتوبر 

في الجزائر من خالل مقره الرئيسي غرب العاصمة وفرع آخر لتقديم خدمات مصرفية إسالمية مميزة ومبتكرة، منها الموجهة للشركات و 

 األفراد، ولعِب دوٍر ريادي في سوق الصيرفة اإلسالمية من خالل منتجات وحلول مصرفية.

  السالم بنك يمنح قروضا لشراء سيارات غولف

 .، بتخفيض استثنائيTDI 2.0 أعلن مصرف السالم اإلسالمي عن منح قروض لشراء سيارات غولف كارت

بعتعخعفعيعض  TDI 2.0 حصريا عند مصرف السالم الجزائر تمويل باالعتماد االيجاري لسعيعاراتعكعم غعولعف كعارت“ وقال البنك في إعالنه إن 

 .”استثنائي

 .، وأن التسليم فروي في حدود الكميات المتوفرة01204.08كما أعلن البنك أن القسط الشهري الخاص بهذا العرض يبلغ 
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  الجزائر األولى عربياً في تجارة السيارات

 

  السالم بنك يمنح قروضا لشراء سيارات غولف

 

في المركز األخير بنسبة  تونس موف األخير فيما جاءت 8صدارة الدول العربية من حيث مبيعات السيارات وفق تقرير وكالة فوكس  الجزائر احتلت

بالمائة في الوقت الذي حذرت فيه الغرفة النقابية الوطنية لوكالء بيع  00.1وصفها التقرير بالمخيفة بلغت خالل النصف األول من العام الجاري 

 بشكل غير مسبوق على االقتصاد الوطني وتطور قطاع صناعة وتركيب مكونات السيارات. تونس السيارات من تداعيات تراجع مبيعات السيارات في

المرتبة األولى على المستوى العربي من حيث الدول األعلى نموا في  الجزائر وأبرز التقرير الذي نشر موقع العربي الجديد بعض تفاصيله احتالل

 بالمائة. 80.0حيث عرفت المبيعات ارتفاعا بنسبة  8402مبيعات السيارات خالل النصف األول من سنة 

سيارة  11014بالمائة وبإجمالي  08.0وجاءت مصر في المرتبة الثانية في القائمة بعد أن تطورت مبيعاتها خالل النصف األول من السنة الحالية بنسبة 

 بالمائة. 0.0في المركز الثالث بنسبة نمو لمبيعاتها قدرت ب البحرين تليها

 84من حيث مبيعات السيارات وأبرزها قرار وزارة التجارة تقليص  تونس وبحسب غرفة وكالء بيع السيارات فإن أسبابا عديدة تقف وراء تراجع ترتيب

 8402بالمائة بسبب الزيادات المقررة في قانون المالية  84بالمائة من حجم الحصص الموزعة على وكالء توريد وبيع السيارات وارتفاع كلفة السيارات 

 على الضرائب والقيمة المضافة.

مقابل عملتَي اليورو األوروبي والدوالر األمريكي ضغوطاً إضافية على حركة السوق التي  التونسي ويفرض التراجع المتواصل لسعر صرف الدينار

بالمائة وفق بيانات  84شهدت زيادة كبيرة في أسعار السيارات ما أدى إلى تراجع الطلب عليها خالل الخمسة أشهر األولى من العام الحالي بأكثر من 

 رسمية.

 وذلك بتخفيض استثنائي. TDI 2.0وفي سياق ذي صلة أعلن مصرف السالم اإلسالمي عن منح قروض لشراء سيارات غولف كارت 

 بتخفيض استثنائي . TDI 2.0تمويل باالعتماد اإليجاري لسياراتكم غولف كارت  الجزائر وحسب مسؤولي البنك فإنه حصريا عند مصرف السالم

   وأن التسليم فروي في حدود الكميات المتوفرة. 01204.08وأشار البنك إلى أن القسط الشهري الخاص بهذا العرض يبلغ 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


13 

 الجزائر يتقاسم أجواء فرحة العيد مع المواطنين بفرع سيدي يحيى-مصرف السالم

 .الجزائر يتقاسم أجواء فرحة عيد األضحى مع المواطنين بفرع سيدي يحيى بحيدرة-بعد صالة العيد، مصرف السالم

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=Q8zKHds3O54 

 الجزائر-حفل تكريمي لتوزيع الجوائز على أبناء موظفي مصرف السالم

سيدي فرج حفل تكريمي لتوزيع  –؛ بالمركز الدولي للشباب  8402أوت  40أقام مصرف السالم الجزائر يوم السبت 

 الجوائز على أبناء الموظفين الناجحين في االمتحانات الرسمية لهذه السنة في مختلف االطوار الدراسية الثالثة.

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=ZKsHy8HY5aQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8zKHds3O54
https://www.youtube.com/watch?v=ZKsHy8HY5aQ

