
 االنترنتعبر  وخدمة الدفع آمنة بطاقة الدفع

 

 الوصف:

 لك الّرغبة في االستمتاع بالحياة؟

 أي وقت؟تريد أن تتسوق في أي مكان وفي 

 ؟ومن منزلك ترغب في االستفادة من سقوف سحب ودفع استثنائية

 مزايا:ال

 والدفع؛سقوف السحب  مرونة 

 ؛7أيام/ 7على مدار  42سا/ 42 إمكانية استغالل رصيدك 

  الدفع اآللي بماكينةدفع قيمة مشترياتك من كافة نقاط البيع المزودة CIB؛ 

 سحب نقدي عبر الوطن في أي صراف آلي حامل لشارة CIB؛ 

 ديد فاتورة عبر اإلنترنتدفع قيمة مشترياتك أو تس  

   األنترنت؛األمان عند الشراء عبر 

  الساعة؛ وعلى مدار 7أيام/ 7السهولة مع امكانية التسوق 

  الوقت؛توفير 

  على حركات حسابك من خالل خدمة "السالم مباشر االطالعامكانية." 

 

 األنترنت؟كيف تتم عملية الدفع عبر 

  مراحل:وفق ثالث  وسهولة تتمبكل بساطة 

  اختر المنتج الذي ترغب في اقتنائه مع اإلشارة إلى وسيلة الدفع بالنقر على شارةCIB؛ 

  رمز  البطاقة، )رقمقم بتدوين المعلومات الخاصة ببطاقتكCVV2،  البطاقة،تاريخ نهاية صالحية 

  "؛valider" انقر على الزر وعنوانك(؛ ثماسمك 

  الزر وانقر علىقم بتدوين الرمز السري الخاص بك "envoyer." 

  بنسخة منه كدليل االحتفاظستحصل على وصل شراء من الموقع اإللكتروني ) عمليتك،عند اتمام 

 .مادي(

 الضرورة؟عند  االتصالبمن يمكنك                   

  أو عبر البريد اإللكتروني بإرسال طلبك  201719120 :الرقميمكنك االتصال بنا عبر الهاتف على

    monetique@alsalamalgeria.com       على العنوان

 يمكنك االتصال بـ SATIM 241124122او  241717124 على األرقام 

 0202يمكنك االتصال على الرقم األخضر 

 :شروط األهلية

 ؛أن يكون للعميل حساب بالدينار الجزائري لدى المصرف -

 ؛فوقا سنة فم 11 السن: -



 .ومصرح بهأن يكون للعميل دخل شهري ثابت  -

 الرسوم والعموالت:

 ؛مجاني الحساب:فتح  -           

 ؛دج كل ربع سنة 412عمالت تسيير الحساب  -           

 ؛: مجانياألولى اصدار البطاقة -           

 ؛دج 112 الثانية:اصدار البطاقة  -           

 ؛دج 022: تجديد البطاقة -           

 ؛دج 422: اعادة اصدار الرمز -           

 ؛دج 022: اعادة صنع بطاقة اخرى قيد االستعمال -           

 ؛دج 41: الموزع االلي لعمالء المصرف نقدي فيسحب  -           

 ؛دج 122 الكافي: توفر الرصيدسحب نقدي عند عدم  -           

 ؛دج 722 منازعات:في حالة تسوية  -           

 ؛دج 1222 معارضة:في حالة  -           

             .االلكتروني: مجانيدفع عبر جهاز الدفع  -           

 

 "أمنيتي" وبطاقة التوفيردفتر التوفير 

 

 

 :الوصف

رية استثمار ح تمنحك عائلتكسهلة وآمنة في متناول كل أفراد  إذخار ائل، وس" أمنيتي" وبطاقة التوفير دفتر التوفير 

 . CIB في أي صراف آلي حامل لشارة وعبر الوطنفي أي وقت أموالك مع امكانية التصرف بها بكل حرية 

 :مزاياال

  عائلتك؛سهلة وآمنة في متناول كل أفراد  ادخاروسيلة  -

   ؛7أيام/ 7على مدار  42سا/ 42 إمكانية استغالل رصيدك -

 ؛CIBدفع قيمة مشترياتك من كافة نقاط البيع المزودة بماكينة الدفع اآللي  -

 ؛CIBسحب نقدي عبر الوطن في اي صراف آلي حامل لشارة  -



  الطلب؛حساب تحت  -

  جزائري؛دينار  1222حد أدنى لفتح الحساب قيمته  -

  سنوي؛أرباح تضاف إلى حسابك على أساس ربع  -

  والسحب؛حرية االيداع  -

  اإليداع؛حساب األرباح على المبالغ المودعة يبدأ من يوم  -

 .عمليات السحب تحتسب من بداية نصف الشهر الذي تّم فيه السحب -

 :شروط األهلية

 ؛فوقا سنة فم 11السن  -

  الجزائري؛بالدينار لدى مصرف السالم الجزائر امتالك حساب  -

 .ومعلوماالستمتاع بدخل شهري ثابت  -

 :الصيغة الشرعية

 :صيغة المضاربة

عقد مشاركة بين المصرف والمتعامل في صفقة أو مشروع يسهم /يقوم العميل بتمويله ويتكفل المصرف  -

 ؛النسب المتفق عليها مسبقابإدارته وتنفيذه على أن يوزع الربح بينهما بحسب 

 ؛بالمائة 22حصة العمالء في الربح  -

 ؛بالمائة 22حصة المصرف في الربح  -

 :والعموالتالرسوم 

 مّجاني؛دفتر  -

 ؛وايداع مجانيةعملية سحب   -

 تحمل مصاريف التسيير؛حساب بدون  -

   مّجاني؛اصدار البطاقة األولى  -

 دج؛112اصدار البطاقة الثانية:  -

 ؛دج022تجديد البطاقة:  -

 دج؛ 422 الرمز:اعادة اصدار  -

 دج؛ 022 االستعمال:اعادة صنع بطاقة اخرى قيد  -

 دج؛ 41 المصرف:الموزع االلي لعمالء  نقدي فيسحب  -

 دج؛ 122 الكافي:سحب نقدي عند عدم توفر الرصيد  -

 دج؛ 722 منازعات:في حالة تسوية  -

 دج؛ 1222 معارضة:في حالة  -

 مجاني. االلكتروني:دفع عبر جهاز الدفع  -

 

 

 السالم فيزا مسبقة الدفع

 

 



 :الوصف

  ؛األمانو الراحة مستويات أرفع كملتمنح صممت فيزا السالم بطاقة

ة بالعملة إلى حساب البطاق الجاري عن طريق تحويل مبلغ نقدي من الحسابمسبقة الدفع يتم تعبئتها ا فيز السالم بطاقة

 ؛مطلوبال االدنى والصعبة وذلك حسب الرصيدالمحلية 

 .الطلـب عند امكانية التجديد معمدة صالحية بطاقتكم تمتد الى ثالث سنوات 

 مزايا:ال

 ؛عالمية ودفع سحب بطاقة  -

 ؛الفنادق وحجز المشتريات ثمن تسديد سهولة  -

 ؛الشحن إعادة سهولة  -

 ؛VISA إلشارة الحاملة اإللكتروني الدفع أجهزة باستعمال العالـم عبـر المحالت كافـة مـن مشترياتكم ثمـن تسديـد  -

 ؛VISA (7/7 & 24/24) طـرف من المعتمدة اإللكترونيـة التجاريـة المواقع عبر التسـوق  -

   VISA (7/7 & 24/24) إلشـارةالحاملة  اآللي الصراف أجهزة جميع من النقدي السحب  -

  ؛سري ورقم ذكيـة بشريحة مزودة لبطاقـةا  -

 .الرسائل النصية القصيرة لجميع العمليـاتالتنبيـه عبر   -

 شروط االهلية:

 ؛لدى المصرف الصعبة وحساب بالعملةالجزائري  بالدينار أن يكون للعميل حساب -

 ؛فوقا سنة فم 11 السن: -

 .ومصرح بهدخل شهري ثابت أن يكون للعميل  -

 

 :والعموالتلرسوم ا

 ؛)بدون احتساب الرسوم(سنة دج/4222لبطاقة اسعر   -

 ؛من مبلغ الدفع %2.1( منطقة اليورو TPE الدفع )شبكة االنترنت، ماكيناترسوم   -

 ؛من مبلغ الدفع %4.1( خارج منطقة اليورو TPE الدفع )شبكة االنترنت، ماكيناترسوم   -

 ؛من مبلغ السحب %2.1يورو + 4السحب من الصراف االلي منطقة اليورو رسوم   -

 .من مبلغ السحب %4.1يورو + 4االلي خارج منطقة اليورو السحب من الصراف رسوم   -

 

 السالم فيزا الذهبية



 

 

 الوصف:

 ؛لتلبية جل متطلبات حياتكم العصريةالسالم فيزا الذهبية تتيح لكم القدرة الشرائية التي تحتجونها 

  العالم؛مليون نقطة بيع حول  02بمرونة وسهولة استخدام بطاقتكم في أكثر من  استمتعوا حاال 

 .الطلـب عند امكانية التجديد معمدة صالحية بطاقتكم تمتد الى ثالث سنوات 

 مزايا:ال

 ؛عالمية ودفع سحب بطاقة  -

 ؛الفنادق وحجز المشتريات ثمن تسديد سهولة  -

 ؛VISA إلشارة الحاملة اإللكتروني الدفع أجهزة باستعمال العالـم عبـر المحالت كافـة مـن مشترياتكم ثمـن تسديـد  -

 ؛VISA (7/7 & 24/24)طـرف  من المعتمدة اإللكترونيـة التجاريـة المواقع عبر التسـوق  -

 ؛VISA (7/7 & 24/24) إلشـارة الحاملة اآللي الصراف أجهزة جميع من النقدي السحب   -

 ؛سري ورقم ذكيـة بشريحة مزودة لبطاقـةا  -

 .التنبيـه عبر الرسائل النصية القصيرة لجميع العمليـات  -

 الشروط االهلية:

 ؛للعميل حساب لدى المصرفأن يكون  -

 ؛سنة فمفوق 11 السن: -

 .ومصرح بهأن يكون للعميل دخل شهري ثابت  -

 

   :والعموالتلرسوم ا

 ؛)بدون حساب الرسوم(سنة دج/2222 الذهبيةلبطاقة اسعر   -

 ؛من مبلغ الدفع %2.1( منطقة اليورو TPEماكينات ، رسوم الدفع )شبكة االنترنيت  -

 ؛من مبلغ الدفع %4.1( خارج منطقة اليورو TPEماكينات رسوم الدفع )شبكة االنترنيت،   -

 ؛من مبلغ السحب %2.1يورو + 4رسوم السحب من الصراف االلي منطقة اليورو   -

 .من مبلغ السحب %4.1يورو + 4رسوم السحب من الصراف االلي خارج منطقة اليورو   -

 



 بالتنيومالسالم فيزا 

 

 

 الوصف:

 

   متطلباتكمواالنفاق بارتياح بفضل سقف عالي يتناسب  وتمنحكم امكانيةعالية شرائية  قوةلكم  بالتنيوم تتيحالسالم فيزا 

 .الطلـب عند امكانية التجديد معمدة صالحية بطاقتكم تمتد الى ثالث سنوات 

 :على الرابط التاليلالستفادة من عروض ترويجية الرجاء النقر 

 مزايا:ال

 ؛عالمية ودفع سحب بطاقة -

 ؛الفنادق وحجز المشتريات ثمن تسديد سهولة -

 ؛VISA إلشارة الحاملة اإللكتروني الدفع أجهزة باستعمال العالـم عبـر المحالت كافـة مـن مشترياتكم ثمـن تسديـد -

 ؛VISA (7/7 & 24/24) طـرف من المعتمدة اإللكترونيـة التجاريـة المواقع عبر التسـوق -

   VISA (7/7 & 24/24) إلشـارة الحاملة اآللي الصراف أجهزة جميع من النقدي السحب  -

   ؛سري ورقم ذكيـة بشريحة مزودة لبطاقـةا -

 .التنبيـه عبر الرسائل النصية القصيرة لجميع العمليـات -

 الشروط االهلية:

 ؛المصرفأن يكون للعميل حساب لدى  -

 ؛فوقا سنة فم 11 السن: -

 .ومصرح بهأن يكون للعميل دخل شهري ثابت  -

 

  :والعموالتلرسوم ا

 ؛)بدون حساب الرسوم(سنة دج/2222 الذهبيةلبطاقة اسعر   -



 ؛من مبلغ الدفع %2.1( منطقة اليورو TPEماكينات رسوم الدفع )شبكة االنترنت،   -

 ؛من مبلغ الدفع %4.1( خارج منطقة اليورو TPEماكينات رسوم الدفع )شبكة االنترنت،   -

 ؛من مبلغ السحب %2.1يورو + 4رسوم السحب من الصراف االلي منطقة اليورو   -

 .من مبلغ السحب %4.1يورو + 4رسوم السحب من الصراف االلي خارج منطقة اليورو   -

 


