
 السالم تيسير

 

 الوصف:

 السالم تيسير تقسيط سداد ثمن اقتناء:

 سيارة؛ -

 ؛وااللكترونياتالكهرو منزليات  -

 أثاث. -

  .المنتجات الممولة عن طريق السالم تيسير منتجة أو مركبة محليا

 المزايا:

 ؛صيغة تمويل معتمدة من الهيئة الشرعية للمصرف -

 ؛الشهري بالمئة من دخلك 03مستحقات شهرية ال تتعدى  -

 ؛شهرا 03الى  21تقسيط سداد يمتد من  -

 لمائة من سعر السيارة أو المنتوج؛با 13هامش ضمان جدية يبتدئ من  -

بطاقة الدفع "آمنة"،  "،خدمة المصرف عن بعد "السالم مباشر على:عند فتح الحساب احصل مجانا  -

 ."-Eخدمة الدفع عبر االنترنت " آمنة "،بطاقة التوفير "أمنيتي

 األهلية:شروط 

 ؛آخر قسط( )تاريخ سنة 03و 21السن ما بين  -

 ؛وفرت مداخيل ثابتة -

 ؛أشهر 0العمل ال تقل عن  وأقدمية فيمرسم  -

 الشرعية:الصيغة 

 لألفراد:صيغة البيع بالتقسيط القتناء معدات وتجهيزات منزلية أو سيارات  -

 

بيع بالتقسيط لألفراد هو صيغة يقوم من خاللها المصرف بشراء سلع أو بضائع أو آالت أو معدات بناء على طلب 

 حدد.بيعها للمتعامل من خالل تقسيط دفع الثمن ألجل ميلها وقبضها القبض الناقل للضمان المتعامل، ويقوم بعد تملكه 

 

 والعموالت:الرسوم 

 للسيارة؛ بالنسبة % 21مسبقا  معلوم ربحهامش  -

 بالنسبة للتجهيزات. % 22 معلوم مسبقا هامش ربح -

 

 

 



 لألفرادحساب السالم 

 

 الوصف:

 أمان.وسهولة كل المصرفية ب الجزائر وإدارة عملياتكمحساب السالم بوابتكم لالنضمام الى مصرف السالم 

  

 المزايا:

  جميع فروع المصرف؛ والشيكات فيقبول اإليداعات النقدية  -

 الحصول على كشف الحساب دوري؛ 

من خالل قنوات السالم اإللكترونية: " السالم مباشر"، " السالم سمارت  الحساب وإدارةإمكانية متابعة  -

 «.بنكنغ

  من:مع فتح "حساب السالم " تستفيدون 

 الحصول على دفتر شيكات مجاني؛ -

 مجانية؛الحصول على بطاقة الدفع "آمنة" لألفراد   -

 " لدفع فواتيركم ومشترياتكم عبر اإلنترنت.E-Aminaخدمة الدفع " -

 األهلية:شروط 

 ؛فوقا سنة فم 21 السن: -

  .ومصرح بهأن يكون للعميل دخل شهري ثابت  -

 :التوالعملرسوم وا

 ؛فتح الحساب مجاني -

 .دج كل ربع سنوي153عمولة تسيير الحساب  -

 

  "استثماري" االستثمار حسابات

 

 

 



 الوصف:

حساب االستثمار هو حساب محدد المدة يدر لصاحبه أرباحا حسب مدة االستثمار والمبلغ المستثمر؛ يتم توزيع 

 الجزائر.-األرباح فيه وفقا للشروط المصرفية السارية المفعولة لدى مصرف السالم

 "استثماري"؟ االستفادة من حساب االستثمار من بإمكانه 

 أنت...سواء كنت شخص طبيعي )خواص( أو معنوي )شركة(.  

 المزايا:

 وديعة معتمدة من قبل الهيئة الشرعية للمصرف؛   -

 كل ربع سنوي. دفع األرباح يتم   -

 

 األهلية:شروط 

 الجزائر-امتالك حساب جاري أو حساب شيك لدى مصرف السالم

 خصائص حسابات االستثمار

)من  والمبالغ المستثمرةشهر(  03إلى  30)من  االستثمارمدة  اختيارتمكنكم من  االستثمارسندات  -

 ؛ )دج5 000 000دج إلى 100 000

 ؛أموالكم في مشاريع مدروسة بعناية باستثماريقوم المصرف  -

 ؛أشهر 30عوائد األرباح المحققة كل  اقتساميتم  -

 ؛أموالكم وآمنة الستثماروسيلة سهلة  -

من األرباح  %15إلى  %05األرباح وفقا للشروط العامة المعمول بها في المصرف )من يتم تقاسم  -

 ؛المحققة(

 ؛المعين وباسم الشخصيمكن للسندات باسم حاملها او مجهولة  -

 

 الشرعية:الصيغة 

 :صيغة المضاربة

بإدارته  المصرفعقد مشاركة بين المصرف والمتعامل في صفقة أو مشروع يسهم /يقوم العميل بتمويله ويتكفل 

 .وتنفيذه على أن يوزع الربح بينهما بحسب النسب المتفق عليها مسبقا

 

 دار السالم

 

 الوصف:

 ؟ LPP أو منزل ترقوي عمومي ترغب في اقتناء مسكن جديد لدى مرقي عقاري أو مسكن قديم لدى خواص

 

 هل ترغب في إستئجار منزل او شقة؟ انت بحاجة لمساعدة مالية؟

 

 تسعى لبناء منزل أحالمك أو توسيع بيتك الحالي؟



 

 ؟والحداثةيفتقر منزلك للراحة 

 دعم؟ وتبحث عن...

 هنا لتدعمك. السالم،دار 

  المزايا: 

 ؛صيغ تمويل معتمدة من الهيئة الشرعية للمصرف -

 ؛من قيمة المسكن أو أعمال التهيئة أو أشغال البناء او التوسعة %23هامش ضمان جدية يبتدئ من  -

 منزل: دار السالم المتالك

 جزائري؛مليون دينار  03تمويل تصل قيمته الى  -

 ؛سنة 15الى  5من فترة سداد تمتد  -

 :دار السالم لبناء أو توسيع منزل

 ؛مليون دينار جزائري 15تمويل تصل قيمته الى  -

 ؛سنة 15الى  5فترة سداد تمتد من  -

  لتهيئة منزل:دار السالم 

 ؛مليون دينار جزائري 5من قيمة أشغال التهيئة، تصل قيمته الى  %233تمويل يمكن ان يغطي  -

 .سنوات 0الى  1فترة سداد تمتد من  -

 دار السالم الستئجار منزل: 

فللللي حللللدود قللللدرة اسللللتدانة المتعامللللل والمتعامللللل  (مللللن طلللللب التمويللللل %233تمويللللل يمكللللن ان يغطللللي  -

 ؛ )الشريك إذا وجد

 شهر. 12الى  21فترة سداد تمتد من  -

 : LPPدار السالم المتالك مسكن ترقوي عمومي

الجزائر، مباشرة بعد حصول العميل على وثائق نقل  –التزام الموثق برهن العقار لصالح مصرف السالم  -

 الملكية العقارية؛

 اكتتاب لتأمين أمان األسرة؛ -

 الجزائر؛-توطين الراتب لدى مصرف السالم -

شيك من مصرف السالم الجزائر بالمبلغ المتبقي يدفع للموثق المعين من طرف المؤسسة الوطنية للترقية  -

 العقاري؛ وتسجيل الرهنلملكية نقل ا والمكلف بعملية ENPI العقارية

 ؛الجزائر-الموثق يصدر تعهد خطي للعميل برهن العقار لصالح مصرف السالم  -

 .ENPI العقاريةيسلم الموثق للعميل تأكيد بالدفع لصالح المؤسسة الوطنية للترقية  -

 

 األهلية:شروط 

 ؛تاريخ آخر قسط مدفوع سنة 03و 21أن يكون سنك ما بين  -

 ؛صاحب مهنة حرة، تاجر أو صاحب ايراد ثابتأن تكون موظفا،  -

 ؛بالجزائر أو بالمهجر( )مقيماأن تكون جزائري الجنسية  -

منللللزل  أو إسللللتئجار المللللتالك أو بنللللاء أو توسلللليع 23333ومنتظمللللة )يلك الشللللهرية ثابتللللة أن تكللللون مللللداخ -

 .منزل( لتهيئة 15333و

 :الصيغة الشرعية

  منزل:دار السالم المتالك  -

 



 :المنتهية بالتمليكصيغة اإلجارة  -

هللي صلليغة يقللوم مللن خاللهللا المصللرف بشللراء أصللول منقولللة أو غيللر منقولللة معينللة أو موصللوفة فللي الذمللة بنللاء 

يقتلللرن بهلللا وعلللد عللللى طللللب المتعاملللل ثلللم إيجارهلللا لللله إجلللارة علللين أو موصلللوفة فلللي الذملللة منتهيلللة بالتمليلللك حيلللث 

بتمليللك العللين المللؤجرة إلللى المسللتأجر فللي نهايللة مللدة اإلجللارة أو أثناءهللا، وتللتم العمليللة مللن خللالل عقللود منفصلللة 

مسللتقلة عللن بعضللها فتعقللد اإلجللارة أوال مللن خللالل عقللد مخصللوص بهللا ليللتم بيللع العللين عنللد طلللب المتعامللل ملللن 

 .قبله البيع وليسخالل عقد بيع مستقل يوقع عند 

 

 :االجارةعقد 

 مشروع معلوم.ليراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة  

 :  ( LPP)الترقوي العمومي  صيغة المشاركة لدى المصرف على أساس شركة الملك -

 

هلللي صللليغة يقلللوم ملللن خاللهلللا المصلللرف بنلللاء عللللى طللللب المتعاملللل بمشلللاركته فلللي شلللراء أو تمللللك عقلللار فيكلللون لكلللل 

ملكيتللله وعللللى أساسللله ملللا يقلللوم المصلللرف بإيجلللار هلللذه الحصلللة إللللى المتعاملللل إجلللارة منتهيلللة منهملللا حصلللة شلللائعة فلللي 

 بالتمليك أو البيع التدريجي لها من خالل عقود بيع متتالية.

 

 عقد االجارة:

 يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة لمشروع معلوم. 

 دار السالم لبناء أو توسيع منزل:

  

 الذمة:صيغة اإلجارة الموصوفة في 

فللي الذمللة بنللاء علللى طلللب المتعامللل ثللم إيجللاره للله  عقللار موصللوفهللي صلليغة يقللوم مللن خاللهللا المصللرف بشللراء 

يقتلللرن بهلللا وعلللد بتمليلللك العلللين الملللؤجرة إللللى المسلللتأجر فلللي إجلللارة موصلللوفة فلللي الذملللة منتهيلللة بالتمليلللك حيلللث 

، وتلللتم العمليلللة ملللن خلللالل عقلللود منفصللللة مسلللتقلة علللن بعضلللها فتعقلللد اإلجلللارة أوال نهايلللة ملللدة اإلجلللارة أو أثناءهلللا

البيللع مللن خللالل عقللد مخصللوص بهللا ليللتم بيللع العقللار عنللد طلللب المتعامللل مللن خللالل عقللد بيللع مسللتقل يوقللع عنللد 

 .قبله وليس

 

 منزل: دار السالم لتهيئة

 

 صيغة االستصناع واالستصناع الموازي في المباني: -

 

وهللي صللليغة يقلللوم ملللن خاللهلللا المصللرف بنلللاء عللللى طللللب المتعاملللل ببنللاء أو تهيئلللة عقلللار حسلللب المواصلللفات المحلللددة 

ضلللمن الطللللب والمخططلللات المرفقلللة بللله، ويعتملللد المصلللرف فلللي تنفيلللذ هلللذه العمليلللة عللللى عقلللدي استصلللناع منفصللللين 

نللله وبلللين المتعاملللل المستصلللنع يكلللون فلللي أحلللدهما صلللانعا وفلللي الثلللاني مستصلللنعا، حيلللث ينعقلللد االستصلللناع األول بي

فيكلللون صلللانعا بالنسلللبة إليللله، ثلللم يعقلللد المصلللرف استصلللناعا موازيلللا ملللع مقلللاول ملللن أجلللل إنجلللاز المشلللروع فيكلللون 

 مستصنعا في هذا العقد، على أن يكون كل من العقدين مستقال عن اآلخر.

 

 اآلجل:صيغة البيع  -

الت أو معلللدات بنلللاء عللللى طللللب المتعاملللل، ويقلللوم هلللي صللليغة يقلللوم ملللن خاللهلللا المصلللرف بشلللراء سللللع أو بضلللائع أو آ

 بعد تملكه لها وقبضها القبض الناقل للضمان ببيعها للمتعامل باألجل.

وملللن ثلللم لللليس فلللي العمليلللة بيلللع لملللا ال يملكللله المصلللرف، ألن المصلللرف ال يبيلللع حتلللى يمللللك ملللا هلللو مطللللوب ملللن 

المتعامللل ويعرضلله عليلله ليللرى إذا كللان مطابقللا لمللا وصللف، كمللا أن هللذه العمليللة ال تنطللوي علللى ربللح مللا لللم يضللمن، 

 .ألن المصرف قد قبض ما اشتراه فأصبح قابضا وضامنا يتحمل تبعة الهالك

 

 تتم صيغ بيع األجل للمؤسسات من خالل تأجيل دفع الثمن إلى أجل محدد دفعة واحدة أو على أقساط.

 

 دار السالم الستئجار منزل: 



 اإلجارة من الباطن

 :والعموالتالرسوم 

 ثابت:هامش ربح 

 ؛دفتر أو بطاقة التوفير أمنيتيلحاملي  0%

 ؛للعمالء الموطنين لدى المصرف % 0.15

 

 هديتي االستثماردفتر 

 

 الوصف:

 عزيز عليكم؟ وفريدة لشخصترغبون في تقديم هدية مبتكرة 

 .)الزوجة، األبناء، الخطيبة، الوالدان...( وألي شخصفي أية مناسبة )عيد ميالد، عقيقة، زواج( 

 المزايا:

  حساب تحت الطلب؛ -

  أرباح تضاف إلى حسابك على أساس ربع سنوي؛ -

  السحب؛وحرية اإليداع  -

 إمكانية فتح الحساب لصالح شخص أخر؛ -

 الموالي لعملية اإليداع. حساب األرباح على المبالغ المودعة يبدأ من اليوم -

 األهلية:شروط 

 .دينار جزائري 13 333  حد أدنى لفتح الحساب قيمته 

 الشرعية:الصيغة 

 :صيغة المضاربة

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

 .وتنفيذه على أن يوزع الربح بينهما بحسب النسب المتفق عليها مسبقا

 والعموالت:الرسوم 

  مّجاني؛دفتر 

  التسيير؛حساب بدون تحمل مصاريف 

  واإليداع مجانيةعملية السحب. 

 تقاسم األرباح:



  الحالية( المصرف)حسب شروط  %03حصة العمالء، 

 الحالية(. )حسب شروط المصرف %23المصرف  حصة 

 

 "استثمر لي" االستثمار سند

 

 الوصف:

 ترغبون في إستثمار أموالكم بكل أمان وفقا لمبادئ األحكام الشرعية؟

األرباح  من واالستفادةأموالكم  الستثمارتمنح لكم الفرصة  "،لي استثمر" االستثمارالجزائر يقدم لكم سندات -مصرف السالم

 .والمبالغ المستثمرة االستثمارمدة  وهذا حسب

 

 المزايا:

 وديعة معتمدة من قبل الهيئة الشرعية للمصرف؛   -

 كل ربع سنوي. دفع األرباح يتم   -

 

 األهلية:شروط 

 

الجزائر-حساب جاري أو حساب شيك لدى مصرف السالم امتالك  

 

 :االستثمارسندات خصائص 

 فتحها؛من تاريخ  ابتداءمفعول مدّة الوديعة  ويجري سريان شهرا، 03إلى  30من  االستثمارتتراوح مدة  .2

الضريبة على الدخل اإلجمالي أو على أرباح الشركات  وبعد اقتطاع االستحقاقتسديد األرباح عند تاريخ  .1

 للمتعامل؛أو رسوم أخرى في حساب الشيك أو الحساب الجاري 

إنه ، فاالستحقاقفي حالة عدم حصول المصرف على طلب المتعامل لتجديد الوديعة قبل أو عند تاريخ  .0

شهرا بمعدل ربح موافق للشروط المصرفية السارية  21لمدة  االستثماركن للمصرف تجديد هذا يم

 الجزائر؛-المفعولة لدى مصرف السالم

 تتراوح قيمة المبالغ المستثمرة من: .2

 100 000 ؛ دج 

 500 000 ؛ دج 

 1 000 000 ؛ دج 

 5 000 000 ؛ دج 

على أن يفقد المتعامل حقه في الربح المقرر ضمن شروط  االستحقاقإمكانية فسخ الوديعة قبل أجل   .5

  ؛%2المصرف ويحتسب لفائدته ربح المدة المنتهية منقوصا 

 حسب الحاالت اآلتية:  االتفاقيةيمكن غلق الحساب موضوع هذه   .0

  الحساب؛بطلب من صاحب 

  بناء على قرار من قبل المصرف في إطار تطبيق األحكام الخاصة بمكافحة تبييض األموال وتمويل

 اإلرهاب؛



 الشرعية:الصيغة 

 :صيغة المضاربة

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

 .بحسب النسب المتفق عليها مسبقاوتنفيذه على أن يوزع الربح بينهما 

 


