
 السالم مباشر لألفراد

 

 الوصف:

انتم في عجلة من امركم؛ انتم مستاؤون من زحمة المرور أو بكل بساطة ال تملكون الوقت الكافي للتنقل الى 

 مصرفكم و في نفس الوقت لكم الرغبة في االطالع سواء عبر الموقع االلكتروني او عبر الموبايل على :

 

 البحث في عمليات الحساب ؛ -   

 تحميل كشوفات الحساب ؛ -   

 طبع كشوفات الحساب ؛ -   

 طبع بيانات الحساب البنكي ؛ -   

 دمج الحسابات ؛   - 

  متابعة العمليات اإللكترونية ؛   - 

 طلب دفتر الشيكات ؛   - 

  متابعة التسهيالت ؛   - 

 على الودائع ألجل ؛ االطالع   - 

  التحويل بين الحسابات ؛  - 

 ل للمستفيدين ؛التحوي  - 

 .طلب البطاقة   - 

 

 : اتمالحظ

 .التحويالت يمكن أن تكون دائمة أو آنيـة

 .قم بتغيير كلمة السر عند أول التحاق بخدمة السالم مباشر

  المزايا:

 ؛والتحكمالراحة   -

 .واألمانالسهولة   -

 

 شروط األهلية:ال

 .الجزائر-فتح حساب جاري في مصرف السالم      -

 والعموالت:الرسوم 

 .دج / حساب 150 بريميوم:حزمة  -

 

 



 السالم مباشر للشركات

 

 الوصف:

مستاؤون من زحمة المرور أو بكل بساطة ال تملكون الوقت الكافي للتنقل الى  أنتمفي عجلة من امركم؛  أنتم

 على:الوقت لكم الرغبة في االطالع سواء عبر الموقع االلكتروني او عبر الموبايل  وفي نفسمصرفكم 

 بريميومحزمة     .1

 األرصدة؛اإلطالع على  -

 األرصدة؛مراجعة  -

 األخيرة؛اإلطالع على العمليات  -

 النصية؛خدمة الرسائل  -

 الشيك؛المعارضة على  -

 الحساب؛البحث في عمليات  -

 الحساب؛تحميل كشوفات  -

 الحساب؛طبع كشوفات  -

 البنكي؛طبع بيانات الحساب  -

 الشيكات؛طلب دفتر  -

  التسهيالت؛ متابعة -

 ألجل؛على الودائع  االطالع -

  الحسابات؛التحويل بين  -

 للمستفيدين؛التحويل  -

  المكثفة؛إدخال التحويالت  -

 إرسال ملفات التحويالت المكثفة؛ -

 التنفيذ؛تقرير  -

 حزمة غولد : 2.

 +:كل خدمات حزمة بريميوم 

 دمج الحسابات -

 التخليص االلكتروني لمستحقات الجبائية -

 :اتمالحظ  

 التحويالت يمكن أن تكون دائمة أو آنيـة.

 قم بتغيير كلمة السر عند أول التحاق بخدمة السالم مباشر.

 :مزاياال

 الراحة و التحكم ؛ -  



  السهولة و األمان. -  

 االهلية:شروط 

  الجزائر.-في مصرف السالم للشركات فتح حساب جاري

 والعموالت:الرسوم 

  دج / حساب؛ 066 بريميوم:حزمة 

  دج / حساب. 0666 غولد:حزمة 

 

 بنكنغ لألفرادالسالم سمارت 

 

 :الوصف

ى المستاؤون من زحمة المرور أو بكل بساطة ال تملكون الوقت الكافي للتنقل  أنتمأنتم في عجلة من امركم، 

 كاة تمويلكم، االتصال بمصرفكم أو تحويلامحالوقت لكم الرغبة في االطالع على حسابتكم،  وفي نفسمصرفكم 

 ؟عمالتال

الهاتف عبر  7/7و  42/42مصرفكم  جديدا علىيفتح لكم بابا لمصرف السالم  كنغنسمارت بالسالم  التطبيق

 كنت.أينما  الذكي أو اللوحة اإللكترونية

 ؛وأخر العملياتالكشف عن األرصدة   -

 ؛العمليات وترتيب آخرالبحت  -

 ؛كاة تمويلامح -

 ؛تحويل العمالت -

الهاتف    tawassol@alsalamalgeria.comااللكتروني،االتصال بالمصرف عن طريق البريد  -

021388888. 

 مالحظة:

سمارت بنكنغ عن طريق ادخال رمز وصول السالم مباشر قم بتغيير كلمة السر عند أول التحاق بخدمة السالم 

 .الخص بكم

 :مزاياال

 ؛والتحكمالراحة  -

 ؛واألمانالسهولة  -

 .بمصرفكم وقت وأينما كنتم وفي كلاالتصال المباشر  -

 :شروط األهلية

 ؛فتح حساب مصرفي جاري "السالم" -

  .مباشربريميوم لألفراداشتراك في خدمة السالم ان يكون لك  -

mailto:tawassol@alsalamalgeria.com


 والعموالت:الرسوم 

 دج / حساب.  466 بريميوم:نغ + السالم مباشر لألفراد السالم سمارت بنك -

 

 للشركاتبنكنغ السالم سمارت 

 

 :الوصف

ى المستاؤون من زحمة المرور أو بكل بساطة ال تملكون الوقت الكافي للتنقل  أنتمأنتم في عجلة من امركم، 

 كاة تمويلكم، االتصال بمصرفكم أو تحويلامحالوقت لكم الرغبة في االطالع على حسابتكم،  وفي نفسمصرفكم 

 ؟عمالتال

الهاتف الذكي عبر  7/7و 42/42مصرفكم  جديدا علىيفتح لكم بابا لمصرف السالم  كنغنسمارت بالسالم  التطبيق

 كنت.أينما  أو اللوحة اإللكترونية

 ؛وأخر العملياتالكشف عن األرصدة   -

 ؛العمليات وترتيب آخرالبحت  -

 ؛كاة تمويلامح -

 ؛تحويل العمالت -

 .021388888 والرسائل القصيرةالهاتف  االلكتروني،االتصال بالمصرف عن طريق البريد  -

 : ةمالحظ

سمارت بنكنغ عن طريق ادخال رمز وصول السالم مباشر قم بتغيير كلمة السر عند أول التحاق بخدمة السالم 

 .الخص بكم

 :مزاياال

 ؛والتحكمالراحة  -

 ؛واألمانالسهولة  -

 .بمصرفكم وقت وأينما كنتم وفي كلاالتصال المباشر  -

 :شروط األهلية

 ؛"السالم" للشركات مصرفي جاريفتح حساب  -

 للشركات. او غولدبريميوم  مباشراشتراك في خدمة السالم ان يكون لك  -

 والعموالت:الرسوم 

 دج / حساب؛ 056 بريميوم:للشركات نغ + السالم مباشر السالم سمارت بنك -

 دج / حساب؛ 0656: غولدنغ + السالم مباشر للشركات السالم سمارت بنك -

 



 االعتماد المستندي

 

 الوصف:

مانا متوافقة أ أكثرالجزائر وسائل الدفع المستندية  –البنكية الدولية آمنة يمنحكم مصرف السالم  لجعل تحويالتكم

 .او بائع حاجياتكم كمشتري ومتالئمة معمع المعايير الدولية 

ملئ استمارة افتتاح اعتماد مستندي التي تسمح لك ببوابة الويب الخاصة بكم  الجزائر يضع –مصرف السالم 

 بكل أمان. عبر االنترنت أيام طوال السنة 7/ 7وساعة  42على  42لعملية االستيراد 

  https://e-portail.alsalamalgeria.comالرابط:  وذلك عبر

  :مزاياال

 سهل االستعمال؛ -

 ساعة؛ 42 على 42وأيام  7على  7وفرة  -

  ؛االعتماد المستندي لعمية االستيرادالقدرة على ملئ استمارة افتتاح  -

 الشروط:

 الجزائر-فتح حساب جاري للشركات لدى مصرف السالم 

 الخطوات الواجب اتباعها:

 ة:التاليباتباع الخطوات  المستندي فتح اعتمادكم التوطين؛ يمكنكمبعد االنتهاء من عملية ما قبل 

 ؛"continuer vers E-CREDOCحدد طريقة التمويل أوال ثم انقر على " .0

 ؛اختيار لغة رسالة سويفت )الفرنسية او االنجليزية( .4

 التمويل؛حدد نوع  .3

 ؛الخ(.اولية؛ ....... )فاتورةادخال الوثائق المطلوبة  .2

ت ما قبل  لعمليا PDF وطباعة الوثائق بتحميل تفضلوابعد قبول طلبكم من قبل المصرف؛  .5

 بيتكمبطل الخاص التكميلي بالملفمصحوبين  فرعكم والتقدم الىالمستندي؛  واالعتماد التوطين

 إلتمام اجراءات فتح االعتماد المستندي الخاص بشركتكم.

 

 

 

 

 

 



 

 خدمة ما قبل التوطين

 

 

 الوصف:

مانا متوافقة أ أكثرالجزائر وسائل الدفع المستندية  –البنكية الدولية آمنة يمنحكم مصرف السالم  لجعل تحويالتكم

 .او بائع حاجياتكم كمشتري ومتالئمة معمع المعايير الدولية 

 42هذا و طلباتكم ما قبل التوطين لالستيرادبوابة الويب الخاصة بكم لمعالجة  الجزائر يضع –مصرف السالم 

 بكل أمان. عبر االنترنت أيام طوال السنة 7/ 7وساعة  42على 

  https://e-portail.alsalamalgeria.comالرابط:  وذلك عبر

  :مزاياال

 سهل االستعمال؛ -

 ساعة؛ 42 على 42وأيام  7على  7وفرة  -

 ما قبل التوطين لعملية االستيراد او التصدير  تقديم طلب -

 الشروط:

 الجزائر-فتح حساب جاري للشركات لدى مصرف السالم  -

 الخطوات الواجب اتباعها:

 يجب:لعملية االستيراد عبر النت  بطلب ما قبل التوطينللقيام 

 ؛https://e-portail.alsalamalgeria.comادناه: الدخول على الرابط  .0

 ؛" espace clientايقونة "النقر على  .4

 créer unيجب عليك التسجيل أوال من خالل النقر على "لالستفادة من خدمة ما قبل التوطين   .3

nouveau compte "؛ 

 créer un يجب عليك ادخال المعلومات الخاصة بمؤسستك؛ بعد ملء الخانات اضغط على " .2

nouveau compte "؛ 

 ؛" accéder à votre espaceالنقر على " .5

 ؛ادخال المعلومات المطلوبة )البريد االلكتروني؛ كلمة السر( .0

 Mes" من خاللها تستطيع االطالع على قائمة الطلبات "Domiciliationsظهور قائمة جديدة " .7

demandes ايضا تسجيل طلبية جديدة بالنقر على " كما يمكنك"؛Nouvelle demande." 

 

 


