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بين:

مصرف السالم الجزائر، شركة مساهمة رأسمالها 15.000.000.000 دج، الكائن مقره االجتماعي 

بـ 233 شارع أحمد واكد دالي إبراهيم الجزائر، والمقيد بالسّجل التجاري بالجزائر تحت رقم

07 ب  0976530  الممثل من قبل السيد .......................................................... مدير فرع .....................................................

من جــــهة ويشار إليها فيما يلي بـــ: " المصرف" 

و

السيد (ة)، ا�نسة....................................................................... (االسم واللقب) .................................................................................

اسم العائلة قبل الزواج: ..............................................................................................................................................................................

العنوان الجبائي: ..............................................................................................................................................................................................

عنوان المراسلة: ................................................................................................................................................................................................

رقم الحساب: ....................................................................................................................................................................................................

تاريخ ومكان االزدياد: ......................................................................................................................................................................................

المهنة: ..................................................................................................................................................................................................................

بطاقة الهوية:                          بطاقة التعريف الوطنية                                                   رخصة السياقة            

المسلمة يوم: ....................................................................................  من قبل .........................................................................................

رقم الهاتف النقال: .......................................................................................................................................................................................

رقم الهاتف المهني: ...................................................................................................................................................................................

العنوان االلكتروني: ........................................................................................................................................................................................

الفاكس: ..............................................................................................................................................................................................................

 من جـهة أخـرى ويشار إليه فيما يلي  "بالمتعامل المشترك" 

وحيث يشار إليهما مشتركين فيما يلي "با�طراف" فإنهما قد اتفقا على ا®تي:

يكتتب المتعامل اشتراكا لمدة سنة في خدمات:

                   السالم مباشر                                              السالم البنك الذكي

ــة  ــروط الخاص ــع للش ــا يخض ــة  كم ــذه االتفاقي ــن ه ــواردة ضم ــة ال ــروط العام ــتراك للش ــذا االش ــع ه يخض

الواردة ضمن الوثيقة الخاصة المتعلقة بها. 

حددت الخدمات المتعلقة بهذا االشتراك ضمن استمارة االشتراك المرفقة بهذه االتفاقية.

اتفاقية اشتراك في خدمات "البنك عن بعد" 
"أفراد ومهنيين"
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المادة ا�ولى: موضوع االتفاقية

تهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى تحديــد الشــروط العامــة لســير واســتعمال خدمــات "البنــك عــن بعــد"  ، 

المعروضة من قبل المصرف على المتعامل المشترك صاحب حساب أو حسابات مفتوحة بدفاتره.

هــذه الخدمــة البنكيــة التــي تســمح باالطــالع علــى الحســابات البنكيــة والحصــول علــى معلومــات وإصــدار 

أوامر تحويل، عن طريق شبكة االنترنيت، تسمى "بالبنك عن بعد".

ــة  ــروط العام ــة للش ــرف الخاضع ــات المص ــى عملي ــروط إل ــذه الش ــى به ــات المغط ــادل المعطي ــتند تب يس

المصرفية و/أو العقود الخاصة.

يحتفــظ المصــرف بحقــه فــي أي وقــت  فــي تعديــل محتــوى الخدمــات المعروضــة والشــروط المصرفيــة 

العامة المتعلقة بها.

تنبيه: كل أمر تحويل يتم تلقيه عبر منصة "السالم مباشر" يتم تنفيذه عند تلقيه  (يوم عمل).

المادة الثانية: الخدمات المتاحة

يعــرض المصــرف علــى متعاملــه المشــترك مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات عبــر النــت تنــدرج فــي إطــار 

ــن  ــا ضم ــة به ــل المتعلق ــع التفاصي ــم جمي ــات وتقدي ــذه الخدم ــف به ــم التعري ــد ت ــد". وق ــن بع ــك ع "البن

المالحق (أ)، (ب) لالتفاقية الحالية.

يحدد المتعامل المشترك ضمن استمارة االشتراك أيا من هذه الخدمات يرغب االشتراك فيها.

ويحتفــظ المصــرف بحقــه فــي تعديــل بوابــة الخدمــات والخدمــات المكونــة لهــا، وكذلــك غيــره مــن 

الخدمــات التــي ال تظهــر ضمــن مجــال االتفاقيــة الحاليــة والتــي يمكــن اقتراحهــا الحقــا علــى المتعامــل 

المشــترك وتوضــع تحــت تصرفــه بشــكل متــدرج، ومــن ثــم يمكــن للخدمــات الموجــودة أن تعــدل أو 

تسحب من الخدمة.

المادة الثالثة: تسجيل الحسابات ضمن خدمة البنك عن بعد

عنــد اكتتــاب االشــتراك يحــدد المتعامــل المشــترك الحســابات التــي يرغــب تســجيلها فــي خدمــات "البنــك 

ــل  ــن قب ــدد م ــرة المح ــاب الفوت ــر حس ــذي يصي ــي ال ــاب الرئيس ــرة الحس ــذه ا�خي ــن ه ــن ضم ــد"، وم ــن بع ع

المتعامل المشترك وهو المحدد ضمن اتفاقية االشتراك.

ــة  ــاباته المفتوح ــر حس ــرى غي ــابات أخ ــجيل حس ــد" تس ــن بع ــك ع ــات "البن ــن خدم ــترك ضم ــن للمش ال يمك

ــح  ــب صري ــدا طل ــا ع ــردة، وم ــؤوليته المنف ــت مس ــيرة تح ــا مس ــر أنه ــر غي ــم الغي ــخصي أو باس ــمه الش باس

للمشــترك فــإن جميــع الحســابات المســجلة تســتفيد تلقائيــا بحســب ســير وطبيعــة كل حســاب مــن 

جميــع الخدمــات المعروضــة مــن قبــل "البنــك عــن بعــد" وذلــك وفــق توفيرهــا وعرضهــا ووضعهــا تحــت 

التصرف.

  1 البنك عن بعد: السالم مباشر والسالم البنك الذكي

اتفاقية اشتراك في خدمات "البنك عن بعد" 
"أفراد ومهنيين"
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المادة الرابعة: الولوج إلى خدمات "البنك عن بعد" وتسيير كلمة السر:

ــن  ــد" م ــن بع ــك ع ــات "البن ــتخدم" لخدم ــة "المس ــدد بصف ــترك المح ــل المش ــي للمتعام ــوج التقن ــم الول يت

خالل االنترنيت.

وال يكون للمتعامل المشترك الحق في الولوج إلى خدمات "البنك عن بعد" إال من خالل إدراج/إدخال:

- الرقم التعريفي المسلم له من قبل المصرف.

- كلمة سره الشخصية.

تســلم هــذه المعّرفــات بصفــة شــخصية إلــى المتعامــل المشــترك عنــد توقيعــه علــى اتفاقيــة االشــتراك 

في مستوى فرعه المفوتر له.

تخضــع حيــازة هــذه المعّرفــات والحفــاظ  عليهــا واســتعمالها إلــى المســؤولية الحصريــة للمتعامــل 

المشترك.

يلتــزم المتعامــل المشــترك فــي "البنــك عــن بعــد" بالتغييــر الفــوري لكلمــة الســر ا�ولــى المســلمة لــه مــن 

قبل المصرف وذلك بمجرد تسلمها من خالل بوابة "السالم مباشر". 

يوصــى المتعامــل علــى ســبيل ا�مــان بالتغييــر الــدوري لكلمــة الســر. ال تكــون كلمــة الســر المغيــرة 

معلومة إال من المتعامل المشترك.

وكتدبيــر أمنــي ينقطــع الولــوج عــن طريــق االنترنيــت بعــد ثــالث محــاوالت غيــر صحيحــة لتعريــف المتعامــل 

المشترك بنفسه. ويضاف إلى ذلك أن التواصل عن طريق االنترنيت يعد مشفرا.

ــم  ــه، ويت ــن فرع ــدة م ــر جدي ــة س ــب كلم ــترك طل ــل المش ــن للمتعام ــر يمك ــة الس ــيان كلم ــال نس ــي ح ف

تســليمه كلمــة الســر الجديــدة بنفــس إجــراءات تســليم كلمــة الســر ا�ولــى، ومــن ثــم يكــون علــى 

المتعامل مرة أخرى تغيير كلمة المرور عند أول اتصال بموقع "السالم مباشر".

يعتبــر الشــخص الــذي يقــوم بالتعريــف بنفســه مــن خــالل اســتخدام كلمــة الســر والرقــم التعريفــي 

ــة  ــذه الصف ــة به ــر المقدم ــد" وا�وام ــن بع ــك ع ــات "البن ــن خدم ــتفادة م ــا لالس ــخصا مرخص ــترك ش للمش

تكون معتبرة قانونيا أوامر مقدمة من قبل المتعامل المشترك نفسه.

المادة الخامسة: ساعات الولوج إلى الخدمات:

الولوج إلى الخدمات التفاعلية للمصرف متاح 24/24 ساعة و7 أيام/ 7.

غيــر أنــه يمكــن أن يتعــرض النقطــاع مؤقــت �ســباب الصيانــة أو استكشــاف الخــادم، وفــي حــاالت القــوة 

القاهرة، وذلك دون أي حق في التعويض.

وفــي حــال انقطــاع الخدمــة �ي ســبب كان، تكــون للمتعامــل المشــترك دومــا إمكانيــة التوجــه إلــى فرعــه 

خالل ساعات العمل من أجل تنفيذ عملياته.

اتفاقية اشتراك في خدمات "البنك عن بعد" 
"أفراد ومهنيين"
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المادة السادسة: دفع حقوق اشتراك "البنك عن بعد":

ــل خدمــات "البنــك عــن بعــد"  بدايــة كل شــهر مــن قبــل المصــرف مــن  ــغ المســتحقة مقاب تقتطــع المبال

حساب الفوترة الذي يعد الحساب الرئيسي المحدد ضمن اتفاقية االشتراك.

تحــدد تكاليــف الخدمــة ضمــن الشــروط العامــة المصرفيــة و/أو الشــروط الخاصــة، ويعلــم بهــا المتعامــل 

المشترك عند توقيع اتفاقية االشتراك.

يمنــح مكتتــب االشــتراك فــي  "البنــك عــن بعــد" الترخيــص للمصــرف باالقتطــاع التلقائــي مــن حســاب 

الفوتــرة للمبالــغ المســتحقة بنــاء علــى هــذه االتفاقيــة، ويلتــزم بالحفــاظ علــى رصيــد كافــي ضمــن حســابه 

لتمكن المصرف من اقتطاع التكاليف والحقوق والرسوم المستحقة نظير هذه الخدمات.

ــيلة  ــالل الوس ــن خ ــترك م ــل المش ــى المتعام ــرة إل ــات الفوت ــف وكيفي ــذه التكالي ــل له ــغ أي تعدي ــم تبلي يت

المناســبة، ويكــون االســتعمال ا�ول لخدمــات "البنــك عــن بعــد" عقــب تفعيــل التعديــالت المذكــورة بمثابــة 

موافقة آلية عليها من قبل المشترك.

غير أنه يكون للمتعامل المشترك رفض هذه التعديالت وطلب فسخ االتفاقية الحالية.

ويحتــرم هــذا الفســخ شــروط الفســخ المحــددة ضمــن هــذه االتفاقيــة، تطبــق تكاليــف االشــتراك فــي 

ــف  ــن التكالي ــم م ــا، ويفه ــخ تجديده ــة أو تاري ــذه االتفاقي ــع ه ــخ توقي ــن تاري ــد" م ــن بع ــك ع ــة "البن خدم

التكاليف خارج الرسوم.

كل الحقوق والرسوم تتم فوترتها بشكل إضافي  على التكاليف السارية تاريخ الفوترة.

المادة السابعة: التزامات الحيطة الواجبة على المتعامل

فــي إطــار اســتعمال تطبيقــات خدمــات "البنــك عــن بعــد" يجــب علــى المتعامــل احتــرام واجبــات الحيطــة 

التالية:

- يجــب علــى المســتخدم اتخــاذ التدابيــر الضروريــة لحمايــة جهــازه  ضــد االســتعمال غيــر المرخــص 

والتالعب به (إقفال الجهاز أو الشاشة)؛

- يجــب علــى المســتخدم فــي أي حــال مــن ا�حــوال عــدم الكشــف �ي شــخص عــن كلمــة الســر أو 

المحافظة عليها ضمن الجهاز؛

-يعفــى المصــرف مــن أي مســؤولية فــي حــال االحتيــال فــي اســتخدام كلمــة الســر؛ إذا كان هنــاك ســبب 

ــر التغييــر الفــوري  لخشــية المشــترك مــن علــم شــخص غيــر مرخــص بكلمــة الســر وجــب علــى هــذا ا�خي

لكلمة السر وإعالم المصرف بذلك.

- يجب أن تتكون كلمة السر من تركيبة غير سهلة االكتشاف (رقم هاتف محمول، تاريخ ميالد ..إلخ)

- يجب أن يتم تغيير كلمة السر بشكل دوري من أجل ضمان حد أقصى لÏمان؛ 

  2 الجهاز: كمبيوتر، هاتف ذكي، لوحة الكترونية.

اتفاقية اشتراك في خدمات "البنك عن بعد" 
"أفراد ومهنيين"
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- يجــب علــى المســتخدم تثبيــت تطبيــق الســالم المصــرف الذكــي مــن خــالل المتاجــر االلكترونيــة الرســمية 

(APP STORE  بالنسبة �نظمة  ISO، و PLAY STORE بالنسبة �نظمة  ANDRIOD)؛

- عند تثبيت تطبيق السالم المصرف الذكي وجب على المتعامل التأكد من اسم التطبيق 

"MY SALAM" باسم معده ومبرمجه  "AEBS"؛

 HTTPS://moubachir.alsalamalgeria.com يجب على المستخدم التأكد من أن الرابط المعروض هو -

.(HTTPS في S البد من التأكد من وجود الحرف) "عند كل ولوج إلى خدمة "السالم مباشر

- كل ضياع للجهاز بما فيه سرقته، وجب تبليغ المصرف به فوريا.

ــف  ــورد الهات ــل م ــن قب ــل م ــي ا�ص ــة ف ــة الموضوع ــر ا�مني ــاوز التدابي ــال تج ــأي ح ــل ب ــون للمتعام - ال يك

الذكي   أو   اللوحة  من  خالل  تثبيت  تطبيقات  أو  أنظمة  استغالل  غير  رسمية   (Jailbreak أوRooting)  أو  أي 

ــاز  ــف الجه ــث تضع ــغيل حي ــام التش ــورد نظ ــل م ــن قب ــة م ــر مرخص ــات غي ــه تطبيق ــابه بتثبيت ــب مش تالع

وتجعلــه أكثــر عرضــة للفيروســات والبرامــج الخبيثــة (نفــس التدابيــر وجــب اتخاذهــا بالنســبة �جهــزة 

الكمبيوتر).

- يعــي المتعامــل ويقــر أن كل شــخص يصــادق علــى تعريفــه بنفســه عنــد ولوجــه إلــى تطبيقــات "البنــك 

عــن بعــد" معتبــر مــن قبــل المصــرف شــخصا مؤهــال للولــوج إلــى هــذه التطبيقــات، ويصــدق هــذا حتــى وإن 

كان هذا الشخص ليس المالك الحقيقي للجهاز؛

- مــن الضــروري علــى المســتخدم حمايــة البيانــات المخزنــة ضمــن جهــازه والبرامــج المحملــة، مــن التعــرض 

للفيروســات واÓصابــة بهــا أو محــاوالت التســلل، وذلــك بتثبيتــه برامــج مضــادة للفيروســات وتحيينــه الدائــم 

لنظام جهازه.

ــغ  ــؤولية تبلي ــتخدم مس ــق المس ــع عات ــه تق ــي، فإن ــد االلكترون ــف أو البري ــام الهات ــر أرق ــال تغيي ــي ح - ف

المصرف دون تأخير بذلك من أجل الحفاظ على سرية واستمرارية الخدمة.

- يعفى المصرف من أي مسؤولية في حال عدم احترام واجبات الحيطة المذكورة أعاله.

المادة الثامنة: المسؤولية

يلتــزم المصــرف بتنفيــذ الخدمــة الواقعــة علــى عاتقــه طبقــا للقواعــد والمعاييــر الفنيــة والمهنيــة، وبلــوغ 

النتائج المحددة ضمن هذه االتفاقية وملحقاتها.

ال يمكــن أن يتحمــل المصــرف المســؤولية الناتجــة عــن أخطــاء فــي االســتخدام مــن قبــل المتعامــل 

المشترك أو في اÓرسال.

تنفذ العمليات المغطاة بهذه الخدمة وفق شروط سير الحسابات.

بالنســبة  المصــرف وممثليــه  المشــترك المحفوظــة مــن قبــل  المســجلة للمتعامــل  التعليمــات  تعــد 

للمصرف أو المتعامل المشترك دليال على تلك التعليمات.

اتفاقية اشتراك في خدمات "البنك عن بعد" 
"أفراد ومهنيين"
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يلتزم المصرف بضمان الخصوصية التامة والحفاظ على السرية المطلقة لكامل بيانات المتعامل.

نظــرا لحساســية البيانــات المتبادلــة من خــالل القناتين صيغــة الهاتف، وصيغة الشــبكة (الويــب WEB)، فإن 

المصرف يضمن:

- حمايــة المعلومــات ضمــن النظــام المعلوماتــي للمصــرف مــن خــالل هندســة تقــدم ضمانــا تامــا لســرية، 

ووفرة وسالمة البيانات.

- تأميــن العمليــات بيــن المصــرف والمتعامــل مــن خــالل اســتخدام بروتوكــوالت تأميــن معتــرف بهــا يضمــن 

في الوقت ذاته:

              .  تشفير االتصاالت بين الخادم وجهاز المتعامل.

                . سرية وسالمة البيانات من خالل البوابة وفق بروتوكول SPTTH والشهادة الرقمية LSS. ومن ثم فإن 

كل البيانــات وحســاب المتعامــل وكلمــة ســره تعــد ســرية، وعليــه يكــون المتعامــل هــو الوحيــد المســؤول 

عــن حســن اســتخدام كلمــة الســر الخاصــة بــه ونتائــج علــم الغيــر بهــا طالمــا أنــه الوحيــد الــذي يعلمهــا، 

ويكون عليه تغييرها عند أول استعمال كما يكون عليه تغييرها بانتظام.

المادة التاسعة: مخاطر أخرى

توجــه كشــوف الحســابات وا�رصــدة ومعلومــات أخــرى فــي إطــار هــذا االشــتراك فــي "البنــك عــن بعــد" إلــى 

ــوف  ــة كش ــر رقاب ــذا ا�خي ــى ه ــم عل ــن ث ــون م ــي، ويك ــي اÓداري والمال ــتغاللها اليوم ــل اس ــل �ج المتعام

الحسابات الدورية الموجهة إليه من قبل المصرف والتي وحدها يعتد بها.

ــه  ــبب في ــه أو تس ــرض ل ــذي تع ــر ال ــر المباش ــر أو غي ــرر المباش ــؤولية الض ــل مس ــرف أن يتحم ــن للمص ال يمك

المتعامــل المشــترك، والناتــج عــن خلــل أو عطــب أو خطــأ فــي االســتعمال أو تدهــور محطــة االتصــال 

المستخدمة من قبل هذا ا�خير للولوج إلى "البنك عن بعد".

يمكــن توقيــف الخدمــة حرصــا علــى حمايــة أمــن الخدمــة أو بســبب صيانتهــا، وفــي هــذه ا�حــوال يجــب 

على المصرف تبليغ المتعامل من خالل البريد االلكتروني أو رسالة هاتفية قصيرة.

المادة العاشرة: طلب التوقيف المؤقت لخدمة "البنك عن بعد" 

يمكــن للمتعامــل المشــترك �ســباب خاصــة طلــب تعليــق حــق الدخــول لخدمــات "البنــك عــن بعــد" لــه أو 

ــرة  ــل بالفوت ــذي يتكف ــرع ال ــك للف ــا بذل ــه خطي ــه طلب ــب أن يوج ــه، ويج ــن قبل ــوكل م ــر م ــخص آخ �ي ش

مباشــرة مــن خــالل رســالة موصــى عليهــا. وفــي حــال تعليــق االتفاقيــة ال تــرد التكاليــف المســتحقة، 

ويمكن رفع هذا التعليق من خالل طلب يوجه بنفس الشكل بالنسبة لطلب التعليق.

مــن جهتــه، يرخــص للمصــرف منــع دخــول المتعامــل المشــترك و/أو جميــع ا�شــخاص المؤهليــن، لبعــض 

أو كل الخدمات، في إطار احترام القانون وا�نظمة السارية.

اتفاقية اشتراك في خدمات "البنك عن بعد" 
"أفراد ومهنيين"
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المادة الحادية عشر: تعديل االتفاقية والخدمات

يحتفــظ المصــرف بحقــه فــي تعديــل االتفاقيــة الحاليــة ومختلــف خدمــات "البنــك عــن بعــد" فــي أي وقــت، 

ويتــم فــي هــذه الحــال تبليــغ المتعامــل المشــترك ووكالءه مــن خــالل البريــد االلكترونــي مــع إشــعار بتلقــي 

البريــد، ومــن خــالل رســالة هاتفيــة قصيــرة مــع إشــعار مرئــي وفــق نافــذة POP-UP ضمــن موقــع 

ــا  ــار إليه ــالت المش ــر التعدي ــغ تعتب ــب التبلي ــهر عق ــل ش ــي أج ــي ف ــراض كتاب ــاب أي اعت ــد غي ــرف. وعن المص

موافقا عليها من قبل المتعامل المشترك.

المادة الثانية عشر: تجديد اتفاقية االشتراك

تعــد اتفاقيــة االشــتراك فــي خدمــات "البنــك عــن بعــد" اتفاقيــة ســنوية، وتجــدد ضمنيــا للمــدة نفســها مــا 

لــم يعتــرض علــى ذلــك أحــد الطرفيــن فــي أجــل شــهر مــن تاريــخ نهايــة أجلهــا مــن خــالل رســالة موصــى 

عليها مع إشعار بالتسلم.

المادة الثالثة عشر: الملكية الفكرية والجارية لبيانات المصرف

يمتلــك المصــرف البيانــات المســجلة ضمــن عتــاده، ويمتنــع المتعامــل عــن كل مــا يمــس بهــذا الحــق فــي 

الملكية.

المادة الرابعة عشر: القوة القاهرة 

عــالوة علــى الحــاالت المتعــارف عليهــا تعتبــر مــن حــاالت القــوة القاهــرة، اÓضــراب العــام أو الجزئــي 

لموظفي المصرف، الحريق وأضرار المياه، حجب االتصاالت، الحرب ا�هلية، ....إلخ.

كل توقــف عــن الخدمــة جــراء القــوة القاهــرة، يعلــق تلقائيــا االلتزامــات التعاقديــة �جــل ٣٠ أشــهر، وفيمــا 

يفوق هذه المدة يفسخ هذه االتفاقية بقوة القانون دون تعويض.

المادة الخامسة عشر: فسخ االتفاقية

ــن  ــن المتعاقدي ــد الطرفي ــل أح ــن قب ــد" م ــن بع ــك ع ــات "البن ــي خدم ــتراك ف ــة االش ــخ اتفاقي ــن فس يمك

بواســطة رســالة موصــى عليهــا مــع إشــعار بالتســلم تبلــغ للطــرف الثانــي شــهرا قبــل تاريــخ الفســخ، وفــي 

حال فسخ االتفاقية الحالية فإن التكاليف المدفوعة ال ترد.

المادة السادسة عشر: أحكام أخرى

يمكــن إضافــة أحــكام جديــدة لتســيير واســتعمال المنصــة عقــب تأكيدهــا بواســطة المنصــة مــن قبــل 

المتعامل.

المادة السابعة عشر: حل النزاعات

كل خــالف فــي تطبيــق أو تفســير هــذه االتفاقيــة يحــل وّديــا، وعنــد غيــاب الحــل الــودي، فــإن أي نــزاع يفصــل 

فيه نهائيا من قبل الجهات القضائية المختصة.

اتفاقية اشتراك في خدمات "البنك عن بعد" 
"أفراد ومهنيين"
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المادة الثامنة عشر: اختيار العناوين

مــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــة الحاليــة اختــار الطرفــان مقــرا لهمــا العناويــن المحــددة أدنــاه علــى التوالــي حيــث 

يتم فيها تلقي مختلف التبليغات.

مصرف السالم الجزائر

الفرع: ........................................................................................................................................................................................................................

العنوان:  ..................................................................................................................................................................................................................

الهاتف: ....................................................................................................................................................................................................................

الفاكس:  ................................................................................................................................................................................................................

المتعامل:................................................................................................................................................................................................................

العنوان: ....................................................................................................................................................................................................................

الهاتف: ....................................................................................................................................................................................................................

الفاكس: .................................................................................................................................................................................................................

البريد االلكتروني: ................................................................................................................................................................................................

 المادة التاسعة عشر: دخول االتفاقية حيز النفاذ

تدخل االتفاقية الحالية حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين.

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

                               المصرف                                                                                     توقيع المتعامل المشترك

                    توقيع وختم الفرع                                                                  مسبوقا بعبارة قرئ وصودق عليه

اتفاقية اشتراك في خدمات "البنك عن بعد" 
"أفراد ومهنيين"
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أ )   تســعيرات خدمــات الســالم مباشــر بريميــوم « AL SALAM MOUBACHIR PREMIUM »  المعروضــة 

على المتعاملين "ا�فراد" و "المهنيين" :

 

مبلغ العمولة الخدمة
(دون الرسوم)

االطالع على ا�رصدة 

مراجعة ا�رصدة 

مجانا

150.00 دج/شهر/حساب

 مع تخفيض 50% على 

كل حساب إضافي  

مجانا

مجانا

مجانا

100.00/تحويل 

100.00/تحويل 100.00/تحويل 

االطالع على العمليات ا�خيرة(كشف الحساب
 أو العمليات) 

البحث عن عمليات على الحساب  

تحميل كشوف الحسابات 

طبع كشوف الحسابات 

طبع رقم التعريف المصرفي

التحويل بين حسابات نفس المتعامل في نفس الفرع

التحويل بين حسابات المتعاملين في نفس الفرع

التحويل بين فروع مصرف السالم-الجزائر

التحويل بين فروع بنوك اخرى

ادخال التحويالت المكثفة

مبلغ االشتراك 
(دون الرسوم)

اتفاقية اشتراك في خدمات "البنك عن بعد" 
"أفراد ومهنيين"
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مبلغ العمولة الخدمة
(دون الرسوم)

االطالع على ا�رصدة 

مراجعة ا�رصدة 

مجانا

200.00 دج/شهر/حساب

 مع  50% (من 200.00 دج) 

تخفيض على كل حساب إضافي  

مجانا

مجانا

مجانا

مجانا
مجانا

100.00/تحويل 

50.00/تحويل 

االطالع على العمليات ا�خيرة(كشف الحساب
 أو العمليات) 

البحث عن عمليات على الحساب  

تحميل كشوف الحسابات 

طبع كشوف الحسابات 

طبع رقم التعريف المصرفي

التحويل بين حسابات نفس المتعامل في نفس الفرع

التحويل بين حسابات المتعاملين في نفس الفرع

التحويل بين فروع مصرف السالم-الجزائر

التحويل بين فروع بنوك اخرى

ادخال التحويالت المكثفة

االطالع على ا�رصدة و آخر العمليات
فرز و البحث عن العمليات على كشف الحساب

محاكاة على التمويالت (العقاري و اÓستهالكي) 

محول العمالت
اÓتصال الدائم مع المصرف

التحويل بين حسابات نفس المتعامل في نفس الفرع
التحويل بين حسابات المتعاملين في نفس الفرع

التحويل بين فروع مصرف السالم-الجزائر
التحويل بين فروع بنوك اخرى

مبلغ االشتراك 
(دون الرسوم)

على الهاتف الذكي  أو اللوحة الرقمية

على جهاز كمبيوتر

100.00/تحويل 

اتفاقية اشتراك في خدمات "البنك عن بعد" 
"أفراد ومهنيين"
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