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فرع :  ............................................................................................................

نرجو منكم تسجيلنا ضمن االشتراك في الخدمات التالية: 

(@) المرجع: الرقم التسلسلي يكرر ضمن االستمارة (2) أدناه

AL SALAM MOUBACHIR السالم مباشر

AL SALAM SMART BANKING  السالم البنك الذكي

PACK PREMIUM حزمة بريميومPACK GOLD حزمة الذهبية

استمارة اشتراك « مؤسســات » 
في خدمات « البنك عن بعد » 

رقم ا�شترك :استمارة (1): تسجيل المتعامل المشترك

التسمية التجارية :

اسم وصفة ممثل الشخص المعنوي :

رقم الهاتف المحمول :

عنوان البريد ا�لكتروني :

(RIB) رقم حساب المتعامل

الحساب الرئيسي للفاتورة

مفتاح الرقابةرقم الحساب رمز الفرع المرجع *
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المشــترك المتعامــل  فيهــا  بمــا  المرخصــة  االتصــال  جهة/جهــات  اســم   :(1)
مالحظــة : تعبئــة االســتمارة (2) بعــدد جهــات االتصــال المرخصــة من قبل المشــترك

تنبيه: 
ال يمكــن لجهــة االتصــال نقــل ملفــات التحويــالت مــن خــالل حســاب إال بترخيــص االطــالع (االنترنيــت) علــى 

الحساب نفسه.

(@@) رمز الصفة

الصفــة 1  (profil)  (إرســال ملفــات فقــط): ترخــص جهــة االتصــال �رســال الملفــات فقــط مــن خــالل 
الموقع(تحميــل وإرســال الملــف) دون إمكانيــة االطــالع علــى التفاصيــل (قائمــة المســتفيدين، حســاباتهم، 

أجورهم).

الصفــة 2  (profil)  (إرســال الملفــات واالطــالع): ترخــص جهــة االتصــال �رســال ملفــات التحويــالت واالطالع 
على تفاصيل محتوى منصة المصرف عن بعد.

استمارة اشتراك « مؤسســات » 
في خدمات « البنك عن بعد » 

الرقم التعريفي :استمارة (2): تسجيل جهة ا�تصال

النعم

ا�سم و اللقب (1) :

: code profil  (@@) رمز الصفة
"ضعوا عالمة في خانة واحدة"

عنوان البريد ا�لكتروني :

القسم (3): ا�شتراك في خدمة WEB EDI (نقل ملفات التحويالت) 

التصريح بصفة جهة االتصال (الشريك في االشتراك) 

جهة االتصال مرخصة لنقل ملفات التحويالت من خالل الحسابات
 المحددة ضمن االستمارة (1)

إذا كان ال، نرجو وضع عالمة (x) في الخانة المناسبة لمرجع الحساب المرخص فيه لجهة االتصال نقل 
ملفات التحويالت.

المرجع 

(profil) 1 الصفة

(profil) 2 الصفة

(profil) 3 الصفة

(profil) 4 الصفة

(profil) 5 الصفة

(profil) 6 الصفة

المرجع 
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ــه،  ــع علي ــف والتوقي ــال المل ــال �رس ــة االتص ــص جه ــط): ترخ ــع فق ــال والتوقي ــة 3  (profil)  (ا�رس الصف

التوقيع لحامل هذه الصفة نهائي، ويسمح بتحويل الملف إلى المصرف من أجل التنفيذ. 

الصفــة 4  (profil)  (صاحــب التوقيــع الثانــي أو التوقيــع الوحيــد فــي حــال إيــداع التوقيــع ا¹ول ضمــن هــذه 

بتنفيــذ  ا¹مــر  يعطــي  أوال  توقيعــا  إمــا  والتوقيــع  الملفــات  �رســال  االتصــال  جهــة  ترخــص   : الصفــة) 

التحويل أو توقيعا ثانيا عقب التوقيع ا¹ول على الملف من قبل جهة اتصال ثانية.  

ــا  ــة وتحميله ــم المؤسس ــرف باس ــر التص ــخص آخ ــع ش ــرده أو م ــه بمف ــخص يمكن ــة لش ــذه الصف ــح ه تمن

التزامات.

الصفــة 5  (profil)  (موقــع أول و/أو موقــع ثانــي): ترخــص جهــة االتصــال للتوقيــع إمــا توقيعــا أوال يتطلــب 

توقيعا ثاني لتنفيذ أمر التحويل أو التوقيع ثانيا. (في حال حاز الملف على توقيع أول). 

ــم.  ــات بمفرده ــا التزام ــة وتحميله ــم المؤسس ــرف باس ــم التص ــخاص ال يمكنه ــة ¹ش ــذه الصف ــح ه تمن

(يقتضي توقيعين على ا¹قل من أجل االلتزام).

الصفــة 6  (profil)  (االطــالع فقــط): ترخــص جهــة االتصــال االطــالع فقــط علــى تفاصيــل مضمــون منصــة 

المصرف عن بعد. 

حرر في ................................................. بتاريخ ........................................................

ختم و توقيع المتعامل

استمارة اشتراك « مؤسســات » 
في خدمات « البنك عن بعد » 


	Case_à_cocher1: 0
	Champ_de_texte1: 



