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مصرف السالم الجزائر يفتح فرعه بورقلة و يطلق خدمة “السالم فيزا”
أعلن مصرف السالم الجزائر ،اليوم الثالثاء في بيان  ،عن افتتاح فرعه الجديد بمدينة ورقلة يووم
الخميس القادم  ،بحي الشرفة الطريق الوطني  94والية ورقلة ،ليضيف بذلك فرعا جديدا لشبكته
المتواجدة في كل من الجزائر العاصمة  ،البليدة  ،وهران  ،سطيف وقسنطينة .وبفضل هذا الفرع
الجديد  ،سيستفيد زبائن البنك في هذه المنطقة من مختلف الخدموا

الوموالويوة والوموصورفويوة الوتوي

يوفرها بنك السالم بالجزائر.
وأعلن المصرف أنه سيطلق بالمناسبة الخدما المصرفية الجديدة للبنك والمتعلقة ببطاقة الدفع الودولويوة “السوالم فويوزا”  ،حويوس سويوعوزز بوذلوك موكوانوتوه
كمصرف شامل يقدم منتجا تتوافق وتعاليم الشريعة اإلسالمية بتموقعه التدريجي في جميع أنحاء الجزائر.
وبفضل هذا الفرع الجديد  ،سيستفيد متعاملو ومستقطبو هذه المنطقة وكذا المناطق المحيطة بها من تكفل سريع وشخصي ،يقدمه لهم فريق موحولوي مودرب
من ذوي الكفاءة والخبرة  ،ويمكنهم من االستفادة من مجموعة كبيرة من المنتجا المبتكرة والخدما المصرفية الراقية بطريقة مبسطة و تفاعلية.
سنة  8102مصرف السالم -الجزائر يضاعف شبكة فروعه لتصل إلى  01فرعا
ويطمح مصرف السالم – الجزائر إلى مضاعفة عدد فروعه خالل سنة  7102لتصل إلى  02فرعا ،حيس سيتم افتتاح فرعين جديدين على مستوى واليوة
الجزائر(سطاوالي ،سيدي يحيى وشارع حسيبة) كما أن هناك ستة مشاريع فروع قيد اإلنجاز على مستوى الوطن (أدرار ،بسكرة ،عويون وسوارة ،بواتونوة،
عنابة ومسيلة) وذلك في إطار استراتيجية توسيع شبكة المصرف المذكورة سعيا لمرافقة برنامج الحكومة لتنمية االقتصاد الوطني.
 3بطاقات “السالم فيزا “
ويطلق في الفاتح من مارس الداخل ،مصرف السالم – الجزائر بطاقة الدفع “السالم فيزا” الدولية حرصا منه على تزويد عمالئه بكل الحلول المصورفويوة
التي تلبي احتياجاتهم اليومية وتسهل عليهم استخدام أموالهم بكل امان و راحة .
وتمنح “السالم فيزا” للعمالء فرصة القيام بالعديد من العمليا البنكية ،على غرار السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي الحاملة لشارة  Visa 2أيوام
 2وعلى مدار الساعة محليا ودوليا ،باإلضافة إلى تسديد المشتريا لدى مجموعة واسعة من المحال التوجواريوة الوتوابوعوة لشوبوكوة “فويوزا” والودفوع عوبور
االنترنت للسلع والخدما على المستوى الدولي .
ويعرض مصرف السالم – الجزائر على عمالئه ثالث انواع من البطاقا متمثلة في بطاقة السالم فيزا مسبقة الدفع ،السالم فيزا الوذهوبويوة والسوالم فويوزا
بريميوم ،ويشترط على متعامليه الراغبين في هذه الخدمة فتح حساب مصرفي على مستوى احد فروع الموصورف بوالوديونوار الوجوزائوري ولخور بوالوعومولوة
األجنبية .
وقد تم تزويد بطاقا السالم فيزا بشريحة ذكية و رقم سري تسمح لحامليها من استالم رسائل نصية على هواتفهم النقالة بعد كول عومولويوة دفوع أو سوحوب
لتأكيد العمليا والتحوط من مخاطر السرقة واالحتيال.
كما يمكن للمتعاملين استعمال هذه البطاقا لتسديد مشترياتهم المنجزة عبر المواقع التجارية االلكترونية باستعمال رقم  CVV7والرقم السري الوموتو ويور
 OTPالذي يرسل الى حاملها عبر الرسالة القصيرة.
ويتطلع مصرف السالم -الجزائر إلى إطالق المزيد من المبادرا الجديدة التي تسهم في إثراء تجربة عمالئه بخدما بنكية مبتكرة و اصيلة .

01

8202-28-82
فيما أطلق خدمة فيزا بطاقا الدفع

مصرف السالم الجزائر يفتح فرعا له في ورقلة
يفتتح مصرف السالم الجزائر فرعه الجديد بمدينة ورقلة يوم  0مارس  ،7102بحي الشرفة بوالطريق الوطوني  94فوي واليوة ورقلوة ،ضومن اسوتراتيجيته
التنموية ،بالتقرب أكثر من جميع مناطق الوطن ،من خالل افتتاح أول فرع تجاري له في مدينة ورقلة ،ليضاف إلى فروعه المنتشرة في كول مون الجزائور
العاصمة والبليدة ووهران وسطيف وقسنطينة ،مما سيمكنه من تعزيز مكانته كموصرف شوامل يقودم منتجوا تتوافوق موع تعواليم الوشريعة اإلسوالمية ،عبور
تموقعه التدريجي في جميع أنحاء الجزائر.

بفضل هذا الفرع الجديد ،سيستفيد متعاملو ومستقطبو هذه المنطقة وكذا المناطق المحيطة بها من تكفل سريع وشخصي ،يقدمه لهم فريق محلي مدرب مون
ذوي الكفاءة والخبرة ،ويمكنهم من االستفادة من مجموعوة كبويرة مون المنتجوا المبتكورة والخودما الموصرفية الراقيوة بطريقوة مبوسطة وتفاعليوة .ويأمول
مصرف السالم الجزائر في التواصل العميق مع جميع مشاريع متعامليه ،وتوثيق عالقا متينة معهم عن طريق التقرب منهم أينما وجدوا.
ويطمح مصرف السالم هذا العام إلى مضاعفة شبكة فروعه لتصل إلى  02فرعا ،كما سيتم افتتاح فرعين جديودين علوى موستوى واليوة الجزائور بكول مون
سطاوالي ،سيدي يحيى وشارع حسيبة بن بوعلي وسط العاصمة ،فضال عون سوتة موشاريع فوروع قيود اإلنجواز علوى موستوى الووطن فوي كول مون أدرار،
بسكرة ،عين وسارة ،باتنة ،عنابة والمسيلة .ويعرض مصرف السالم الجزائر على عمالئه ثالثة أنواع من البطاقا  ،تتمثل في بطاقة السالم فويزا موسبقة
الدفع ،السالم فيزا الذهبية والسالم فيزا بريميوم .ويشترط المصرف على متعامليوه الوراغبين فوي هوذه الخدموة فتوح حوساب موصرفي علوى موستوى إحودى
فروع المصرف بالدينار الجزائري ولخر بالعملة األجنبية.

وتم تزويد بطاقا السالم فيزا بشريحة ذكية ورقم سري ،وتسمح لحامليها باستالم رسائل نصية على هواتفهم النقالة بعود كول عمليوة دفوع أو سوحب لتأكيود
العمليووا والحيطووة موون مخوواطر الووسرقة واالحتيووال .كمووا يمكوون للمتعوواملين اسووتعمال هووذه البطاقووا

لتووسديد مووشترياتهم المنجووزة عووبر المواقووع التجاريووة

اإللكترونية ،باستعمال رقم  CVV7والرقم السري المت ير  OTPالذي يرسل إلى حاملها عبر الرسالة ،من أجل خدما بنكية مبتكرة وأصيلة.
وتمنووح خدمووة الووسالم فوويزا للعمووالء فرصووة القيووام بالعديوود موون العمليووا

البنكيووة ،علووى غوورار الووسحب النقوودي موون أجهووزة الووصراف اآللووي الحاملووة

لشارة Visaطيلة أيام األسبوع وعلى مدار الساعة محليا ودوليا ،باإلضوافة إلوى توسديد الموشتريا لودى مجموعوة واسوعة مون المحوال التجاريوة التابعوة
لشبكة فيزا  ،و الدفع عبر اإلنترنت للسلع والخدما على المستوى الوطن.
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 0مارس  8102مصرف السالم-الجزائر يفتح فرعه بورقلة و يطلق خدمة السالم فيزا ،بطاقات الدفع الدولية
يتشرف مصرف السالم-الجزائر باإلعالن عن افتتاح فرعه الجديد بمدينة ورقلة بيوم  0مارس  ،8102بحي الشرفة الطريق الوطني رقم  94والية ورقلة.

إضافة الى تواجده في كل من الجزائر العاصمة  ،البليدة  ،وهران  ،سطيف و قسنطينة يمضي مصرف السالم – الجزائر قُدما ً  ،في تطبيق استراتيجيته التنموية
بالتقرب أكثر لجميع مناطق الوطن و ذلك من خالل افتتاح أول فرع تجاري له في مدينة ورقلة  .حيس يعزز بذلك مكانته كمصرف شامل يقدم منتجا تتوافق و تعاليم
الشريعة اإلسالمية بتموقعه التدريجي في جميع أنحاء الجزائر.
بفضل هذا الفرع الجديد ،سيستفيد متعاملو ومستقطبو هذه المنطقة وكذا المناطق المحيطة بها من تكفل سريع و شخصي ،يقدمه لهم فريق محلي مدرب من ذوي الكفاءة
والخبرة  ،ويمكنهم من االستفادة من مجموعة كبيرة من المنتجا المبتكرة والخدما المصرفية الراقية بطريقة مبسطة و تفاعلية.
يأمل مصرف السالم – الجزائر التواصل العميق مع مشاريع متعامليه ،وتوثيق عالقا تشاركية بهم عن طريق التقرب منهم أينما وجدو.
سنة  8102مصرف السالم – الجزائر يضاعف شبكة فروعه لتصل إلى  01فرعا
يطمح مصرف السالم – الجزائر إلى مضاعفة عدد فروعه خالل سنة  7102لتصل إلى  02فرعا.
حيس سيتم افتتاح فرعين جديدين على مستوى والية الجزائر(سطاوالي  ،سيدي يحيى و شارع حسيبة) كما أن هناك ستة مشاريع فروع قيد اإلنجاز على مستوى الوطن
(أدرار  ،بسكرة ،عين و سارة ،باتنة ،عنابة و مسيلة) وذلك في إطار استراتيجية توسيع شبكة المصرف المذكورة سعيا لمرافقة برنامج الحكومة لتنمية االقتصاد
الوطني.
مع تصميمها الرفيع والعصري ،تتوفر شبكة فروع مصرف السالم -الجزائر باإلضافة إلى المقاييس العالمية ،على مناخ عمل مهني احترافي و جذاب ،وهي تتناسب
مع فعالية التوزيع والتمركز والتي تسمح بدمج النشاط المصرفي داخل استراتيجية التطوير .كما أنها تجتذب أكثر فأكثر المتعاملين األوفياء من خالل منحهم خدما
تقنية راقية ومبتكرة مما يسهل تواصلهم اليومي مع وكالتهم.
بطاقات السالم فيزا بطاقات خصم ومسبقة الدفع تجعل عملية التسوق ألي شيء وفي أي مكان أسهل وأسرع من أي وقت مضى مع توفير مزي ٍد من السالمة
واألمان.
 10مارس  7102يطلق مصرف السالم – الجزائر بطاقة الدفع “السالم فيزا” الدولية حرصا منه على تزويد عمالئه بكل الحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم
اليومية و تسهل عليهم استخدام أموالهم بكل امان و راحة .
خدمة “السالم فيزا” تمنح للعمالء فرصة القيام بالعديد من العمليا البنكية ؛ على غرار السحب النقدي من اجهزة الصراف اآللي الحاملة لشارة  Visa 2أيام 2/و على
مدار الساعة محليا و دوليا ؛ باإلضافة إلى تسديد المشتريا لدى مجموعة واسعة من المحال التجارية التابعة لشبكة “فيزا” و الدفع عبر االنترنت للسلع و الخدما
على المستوى الدولي .
يعرض مصرف السالم – الجزائر على عمالئه ثالث أنواع من البطاقا متمثلة في بطاقة السالم فيزا مسبقة الدفع  ,السالم فيزا الذهبية و السالم فيزا بالتينيوم و
يشترط على متعامليه الراغبين في هذه الخدمة فتح حساب مصرفي على مستوى احد فروع المصرف بالدينار الجزائري و لخر بالعملة األجنبية .
و قد تم تزويد بطاقا السالم فيزا بشريحة ذكية و رقم سري تسمح لحامليها من استالم رسائل نصية على هواتفهم النقالة بعد كل عملية دفع أو سحب لتأكيد العمليا و
التحوط من مخاطر السرقة و االحتيال.
كما يمكن للمتعاملين استعمال هذه البطاقا لتسديد مشترياتهم المنجزة عبر المواقع التجارية االلكترونية باستعمال رقم  CVV7و الرقم السري المت ير OTPالذي
يرسل الى حاملها عبر الرسالة القصيرة.
يتطلع مصرف السالم-الجزائر إلى إطالق المزيد من المبادرا الجديدة التي تسهم في إثراء تجربة عمالئه بخدما بنكية مبتكرة و اصيلة.
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مصرف السالم يطلق بطاقة “فيزا” الدولية

أطلق مصرف السالم الجزائر بطاقة الدفع “السالم فيزا” الدولية ،في إطار إستراتجيته لتزويد
عمالئه بكل الحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم اليومية وتسهل عليهم استخدام أموالهم بكل أمان
وراحة.
وحسب بيان للمصرف ،فإن خدمة “السالم فيزا” تمنح للعمالء فرصة القيام بالعديد من العمليا

البنكية ،على غرار السحب النقدي من أجهزة الصراف

اآللي الحاملة لشارة “فيزا”  2أيام  2وعلى مدار الساعة محليا ودوليا ،باإلضافة إلى تسديد المشتريا لدى مجموعة واسعة من المحال التجارية التابعة
لشبكة “فيزا” والدفع عبر االنترنت للسلع والخدما على المستوى الدولي.
ويعرض مصرف السالم الجزائر على عمالئه ثالث أنواع من البطاقا متمثلة في بطاقة السالم فيزا مسبقة الدفع ،السالم فيزا الذهبية والسالم فيزا بريميوم
ويشترط على متعامليه الراغبين في هذه الخدمة فتح حساب مصرفي على مستوى أحد فروع المصرف بالدينار الجزائري ولخر بالعملة األجنبية.
ويمكن للمتعاملين استعمال هذه البطاقا لتسديد مشترياتهم المنجزة عبر المواقع التجارية االلكترونية باستعمال رقم  CVV7و الرقم السري المت ير OTP
الذي يرسل إلى حاملها عبر الرسالة القصيرة ،كما يتطلع مصرف السالم -الجزائر إلى إطالق المزيد من المبادرا

الجديدة التي تسهم في إثراء تجربة

عمالئه بخدما بنكية مبتكرة وأصيلة.
وموازاة مع ذلك ،يعتزم مصرف السالم الجزائر مضاعفة عدد فروعه خالل لتصل إلى  02فرعا ،حيس سيتم افتتاح فرعين جديدين على مستوى والية
الجزائر(سطاوالي ،سيدي يحيى وشارع حسيبة) ،كما أن هناك ستة مشاريع فروع قيد اإلنجاز على مستوى الوطن (أدرار ،بسكرة ،عين وسارة ،باتنة،
عنابة ومسيلة) وذلك في إطار استراتيجية توسيع شبكة المصرف المذكورة سعيا لمرافقة برنامج الحكومة لتنمية االقتصاد الوطني.

8202-28-82
بنك السالم يطلق بطاقة الدفع الدولية "السالم فيزا"
أعلن بنك السالم في الجزائر  ،اليوم الثالثاء في بيان  ،عن إطالق بطاقة الدفع الدولية "السالم فيزا"  ،وذلك "حرصا منه على تزويد عمالئه بكل الحلول
المصرفية التي تلبي احتياجاتهم اليومية و تسهل عليهم استخدام أموالهم بكل أمان و راحة" ،حسب البيان .
وجاء في بيان بنك السالم في الجزائر  ،أن خدمة "السالم فيزا" تمنح للعمالء فرصة القيام بالعديد من العمليا البنكية ؛ على غرار السحب النقدي من
أجهزة الصراف اآللي الحاملة لشارة " ، "Visaوذلك طيلة أيام األسبوع و على مدار الساعة محليا و دوليا ؛ باإلضافة إلى تسديد المشتريا لدى مجموعة
واسعة من المحال التجارية التابعة لشبكة "فيزا" و الدفع عبر االنترنت للسلع و الخدما على المستوى الدولي.
ويعرض مصرف السالم في الجزائر على عمالئه ثالث أنواع من البطاقا تتمثل في في بطاقة السالم فيزا مسبقة الدفع  ,السالم فيزا الذهبية  ،و السالم
فيزا بريميوم  ،و يشترط على متعامليه الراغبين في هذه الخدمة فتح حساب مصرفي على مستوى أحد فروع المصرف بالدينار الجزائري و لخر بالعملة
األجنبية.
و تم تزويد بطاقا السالم فيزا بشريحة ذكية و رقم سري تسمح لحامليها من استالم رسائل نصية على هواتفهم النقالة بعد كل عملية دفع أو سحب لتأكيد
العمليا و التحوط من مخاطر السرقة و االحتيال ،كما يمكن للمتعاملين استعمال هذه البطاقا لتسديد مشترياتهم المنجزة عبر المواقع التجارية اإللكترونية
باستعمال رقم  CVV2و الرقم السري المت ير  OTPالذي يرسل إلى حاملها عبر الرسالة القصيرة ،يضيف البيان.
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بنك السالم يطلق بطاقة الدفع الدولية "السالم فيزا"
أعلن بنك السالم في الجزائر  ،اليوم الثالثاء في بيان  ،عن إطالق بطاقة الدفع الدولية "السالم فيزا"  ،وذلك "حرصا منه على تزويد عمالئه بكل الحلول
المصرفية التي تلبي احتياجاتهم اليومية و تسهل عليهم استخدام أموالهم بكل أمان و راحة" ،حسب البيان .
وجاء في بيان بنك السالم في الجزائر  ،أن خدمة "السالم فيزا" تمنح للعمالء فرصة القيام بالعديد من العمليا البنكية ؛ على غرار السحب النقدي من
أجهزة الصراف اآللي الحاملة لشارة " ، "Visaوذلك طيلة أيام األسبوع و على مدار الساعة محليا و دوليا ؛ باإلضافة إلى تسديد المشتريا لدى مجموعة
واسعة من المحال التجارية التابعة لشبكة "فيزا" و الدفع عبر االنترنت للسلع و الخدما على المستوى الدولي.
ويعرض مصرف السالم في الجزائر على عمالئه ثالث أنواع من البطاقا تتمثل في في بطاقة السالم فيزا مسبقة الدفع  ,السالم فيزا الذهبية  ،و السالم
فيزا بريميوم  ،و يشترط على متعامليه الراغبين في هذه الخدمة فتح حساب مصرفي على مستوى أحد فروع المصرف بالدينار الجزائري و لخر بالعملة
األجنبية.
و تم تزويد بطاقا السالم فيزا بشريحة ذكية و رقم سري تسمح لحامليها من استالم رسائل نصية على هواتفهم النقالة بعد كل عملية دفع أو سحب لتأكيد
العمليا و التحوط من مخاطر السرقة و االحتيال ،كما يمكن للمتعاملين استعمال هذه البطاقا لتسديد مشترياتهم المنجزة عبر المواقع التجارية اإللكترونية
باستعمال رقم  CVV2و الرقم السري المت ير  OTPالذي يرسل إلى حاملها عبر الرسالة القصيرة ،يضيف البيان.
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التمويل اإلسالمي إلنقاذ االقتصاد الجزائري من السوق الموازي
اختتمت مساء اليوم االربعاء ببومرداس الصالون االول للتمويل االسالمي في الجزائر ،والذي عرف مشاركة مؤسسا بنكية وشركا التأمين ،باالضافة
الى متعاملين اقتصاديين اخرين ،والذي نظمته غرفة التجارة لوالية بومرداس.
هذه التظاهرة المنظمة بدار البيئة ببومرداس سجلت حضورا مقبوال من طرف جميع الفئا  ،التعرف اكثر على الفرص واالمكانيا المتاحة في هذا المجال،
اين إكتشفوا عن قرب االمتيازا التي تتيحها المعامال االسالمية ،وتلقو شروحا واجابا لمختلف اسئلته ،في الصالون الذي يعتبر االول في الجزائر
الذي تحتضنه بومرداس.
مدير غرفة التجارة والصناعة للساحل (بومرداس) ،احمد خضراوي:
“الصالون الوطني للتمويل االسالمي مكسبا لالقتصاد المحلي في بومرداس
اكد مدير غرفة التجارة والصناعة للساحل (بومرداس) ،احمد خضراوي ،ان الحدث االقتصادي الذي احتضنته بومرداس ،يعتبر جديد وايجابي في والية
بومرداس خصوصا على الساحة االقتصادية المحلية.
أين نسعى من خالل هذه الندوا والفعاليا من اجل لم الشمل مع مختلف المتعاملين االقتصاديين المحليين ،وخلق فرع من “االفسيو” ،من اجل ان تكون لنا
نفس ال اية ونفس الطموح لتطوير االقتصاد المحلي.
واضاف خضراوي في تصريحا صحفية للجريدة االلكترونية “بومرداس سيتي” ،ان اللقاء سيسمح بتحريك عجلة االستثمار المحلي في بومرداس ،وذلك
من اجل توفير مناصب عمل جديدة وتوسيع رقعة االقتصاد عبر تراب الوالية.
وعن نجاح الصالون يعد مقبوال بالنسبة لوالية بومرداس ،والذي سمح بمشاركة مؤسسا التامين وشركا التمويل وبعض الشركاء.
عبد الحكيم حجو مدير عام للتأمينات “ترست” الجزائر:
” التعامالت غير الربوية” التي تملكها “ترست” تخدم الجزائرين من جميع النواحي “
كشف عبد الحكيم حجو مدير عام للتأمينا “ترست” الجزائر ،ان الصالون الوطني االول حول التمويل االسالمي يعد مبادرة ممتازة النها تتناسب مع الحالة
االقتصادية اللتي تتواجد بها الجزائر ،والتوجه السياسي االقتصادي الوطني.
وقال المدير حجو في تصريحا للجريدة االلكترونية “بومرداس سيتي” ،ان الحكومة الجزائرية تسعى لتوسيع دائرة المالية ،خصوصا المالية االسالمية
والتي ستكون دعم للحكومة ضد السوق الموازي ،الذي يأثر سلبا على االقتصاد الوطني.
وعن استراتيجة العمل قال “حجو” أن وزارة المالية تسعى مع كل السلطا على العموم على الشمولية المالية وذلك من خالل توفير الكثير من المنتجا ،
وهو الدور الذي تسعى اليه ايضا المالية االسالمية اين سيكون لها نشاط موازي ،والذي سيكون موجه للمستهلك الجزائري خصوصا تلك الفئة التي ال تتعامل
مع البنوك بسبب توجههم الديني (التعامال الربوية).
واضاف ذا التحدث ان شركة “ترست للتأمينا ” تملك خطة لبعس منتجا جديدة خصوصا المنتجا التكافلية والتي ستكون بداية من االشهر المقبلة،
معتبرا ان “ترست” تملك امتيازا على غيرها من الشركا ألنها تعمل كمجمع ،كما ان النافذة االسالمية التي يملكها “ترست” يمكن ان تخدم المستهلك من
جميع النواحي سواء في التمويل او الحماية.
وعن “ترست للتأمينا ” قال “حجو” انها سجلت تقدما كبيرا من حيس التقرب الى المواطن مباشرة بعدما كانت تملك  01وكالة باتت اليوم في  021وكالة
في التراب الوطن.
محمد هشام القاسمي الحسني مدير الرقابة الشرعية لمصرف السالم الجزائر:
” نطمح الى توفير االطار القانوني لتطوير المعامالت االسالمية في الجزائر
من جهة اخرى كشف محمد هشام القاسمي الحسني مدير الرقابة الشرعية لمصرف السالم الجزائر ،ان الحكومة اصدر الكثير من القرارا والتوصيا
من اجل اعتماد الجزائر المالية االسالمية ،كما اننا نطمح الى توفير االطار القانوني الذي يعد االرضية الرئيسية لتطوير هذه المعامال االسالمية.
وعن الصالون االول للتمويل االسالمي ،قال محمد هشام القاسمي ان التجاوب ،دائما يكون مع كل الفئا سواء مع المتعاملين االقتصاديين او المواطنينن،
الذين دائما يكون طموحهم مثل طموحنا في تطوير هذه التعامال  ،لكن يبقى اهم شيء اصدار قرارا وارضية قانونية منسجمة مع طبيعة مختلف
المعامال االسالمية.
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إطالق بطاقات ”السالم فيزا الدولية” مطلع مارس

كشف المدير العام لبنك السالم حيدر ناصر لـ “الحوار” أن مصالح مصرفه ستوطولوق خودموة بوطواقوة
الدفع “السالم فيزا” الدولية الفاتح من شهر مارس الداخل ،حرصا منوه عولوى توزويود عوموالئوه بوكول
الحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم اليومية وتسهل عليهم استخدام أمووالوهوم بوكول أموان وراحوة،
الفتا إلى أن مصرف السالم -الجزائر يتطلع إلطالق المزيد من المبادرا

الوجوديودة الوتوي تسوهوم فوي

إثراء تجربة عمالئه بخدما بنكية مبتكرة وأصيلة.
وأشار حيدر ناصر في تصريح لـ “الحوار” أن خدمة “السالم فيزا” تمنح للعمالء فرصة القيام بالعديد من العمليا البنكية؛ على غرار السحب النقودي مون
أجهزة الصراف اآللي الحاملة لشارة  Visa 2على مدار األسبوع وعلى مدار الساعة محليا ودوليا؛ باإلضافة إلى تسديد المشتريا لدى مجومووعوة واسوعوة
من المحال التجارية التابعة لشبكة “فيزا” والدفع عبر األنترنت للسلع والخدما على المستوى الدولي ،حيس يعرض مصورف السوالم – الوجوزائور عولوى
عمالئه ثالثة أنواع من البطاقا متمثلة في بطاقة السالم فيزا مسبقة الدفع ,السالم فيزا الذهبية والسالم فيزا بريميوم ويشترط على متعامليوه الوراغوبويون فوي
هذه الخدمة فتح حساب مصرفي على مستوى أحد فروع المصرف بالدينار الجزائري ولخر بالعملة األجنبية.
وقد تم تزويد بطاقا السالم فيزا حسب “المتحدث” بشريحة ذكية ورقم سري تسمح لحامليها من استالم رسائل نصية على هواتفهم النقالة بعد كول عومولويوة
دفع أو سحب لتأكيد العمليا وحمايتها من مخاطر السرقة واالحتيال ،كما يمكن للمتعاملين استعمال هذه البطاقا لتسديد مشترياتهم المنجزة عوبور الوموواقوع
التجارية اإللكترونية باستعمال رقم  CVV7والرقم السري المت ير  OTPالذي يرسل إلى حاملها عبر الرسالة القصيرة.
في سياق متصل ،كشف مدير بنك السالم أنه سيتم افتتاح أول فرع تجاري له في مدينة ورقلة لتعزيز مكانته كمصرف شامل يقدم منتجا توتووافوق وتوعوالويوم
الشريعة اإلسالمية بتموقعه التدريجي في جميع أنحاء الجزائر ،حيس سيستفيد متعاملو ومستقطبو هذه المنطقة وكذا المناطق المحيطة بها مون توكوفول سوريوع
وشخصي يقدمه لهم فريق محلي مدرب من ذوي الكفاءة والخبرة ،ويمكنهم من االستفادة من مجموعة كبيرة من المنتجا المبتكرة والوخودموا

الوموصورفويوة

الراقية بطريقة مبسطة وتفاعلية يضيف – حيدر ناصر – موضحا في السياق ذاته أن مصرف السالم -الجزائر يطمح إلى مضاعفة عدد فروعه لتصول إلوى
 02فرعا ،حيس سيتم افتتاح فرعين جديدين على مستوى والية الجزائر(سطاوالي ،سيدي يحيى وشارع حسيبة) ،كما أن هونواك سوتوة مشواريوع فوروع قويود
اإلنجاز في مستوى الوطن (أدرار ،بسكرة ،عين سارة ،باتنة ،عنابة ومسيلة) وذلك في إطار استراتيجية توسيع شبكة المصرف الموذكوورة سوعويوا لومورافوقوة
برنامج الحكومة لتنمية االقتصاد الوطني.
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Al Salam Bank-Algeria inaugure son agence à Ouargla et lance son
service de paiement à l’international « Al Salam Visa »
Al Salam Bank-Algeria inaugure sa 8ème agence bancaire à Ouargla, sise à Cité Chorfa RN-49 W. Ouargla
Présente à Alger, Blida, Oran, Sétif, et Constantine, Al Salam Bank-Algeria, poursuit sa stratégie de croissance et de
proximité en ouvrant une agence à Ouargla. Elle renforce ainsi son positionnement de banque universelle offrant des
produits sharia compatibles à travers le territoire national.
Grâce à la mise en exploitation de cette nouvelle agence, Clients et prospects de la région et de ses alentours bénéficieront d’une prise en charge rapide et personnalisée. Une équipe locale expérimentée met à leur disposition une
large panoplie de produits et services bancaires novateurs et leur apporte savoir-faire et réactivité.
Fortement impliquée dans les projets de ses clients Al Salam Bank-Algeria souhaite entretenir avec eux une relation
de proximité et de partenariat où qu’ils soient
Al Salam Bank-Algeria développe son réseau d’agences en passant de 07 agences en 2016 à 17 agences en 2018
Dans le cadre de la stratégie d’extension du réseau de la banque accompagnant le programme du gouvernement de
développement de l’économie. Al Salam Bank-Algeria projette de porter le nombre de ses agences au cours de l’année 2018 à 17 (Dix sept).
Trois (03) nouvelles agences seront ouvertes dans l’algérois (Bv Hassiba , Staoueli et sidi Yahya), et six (06) autres
à travers le pays (Adrar, Biskra, Ain Oussara, Batna, Annaba et M’SILA )
Fortes de leur design épuré et moderne, les agences d’Al Salam Bank-Algeria en plus de répondre aux normes et
standards universels offrent une atmosphère de travail professionnelle, chaleureuse et conviviale, Elles s’inscrivent
dans une dynamique de proximité et intègrent le métier de la banque au cœur de leur stratégie de développement.
Elles séduisent de plus en plus une clientèle active et fidèle, en offrant des services innovants à la pointe de la technologie ce qui facilite la relation client-banque au quotidien.
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0er Mars 2018 Al Salam Bank-Algeria lance ses cartes de paiement à l’international « Al Salam Visa »
En réponse à la forte demande de sa clientèle, Al Salam Bank-Algeria lance sa nouvelle gamme de produits « Al Salam Visa ». Il s’agit des cartes de paiement à l’internationale : La Prépayée, La Gold et La Platinum. Ces cartes, et à
hauteur du solde disponible et du plafond autorisé sont destinées au :


Règlement des achats auprès des magasins à travers le monde grâce à l’utilisation du terminal de paiement électronique (TPE) affichant le logo VISA (plus de 29 millions de TPE sont disponibles chez les
commerçants dans le monde);



Paiement en ligne sur les sites commerçants accrédités par VISA (24/24 & 7/7);



Retrait d’espèces sur les distributeurs automatiques affichant le logo VISA (24/24 & 7/7) , (plus de 2
millions de distributeurs de billets à l’étranger).

Le lancement de la gamme Al Salam Visa s’inscrit dans l’objectif de la banque à mettre à la disposition de sa clientèle des services innovants et modernes. Les cartes de débit « Al Salam Visa », dont la commercialisation par le réseau de la banque débutera le premier Mars 2018, vont permettre aux clients qui se déplacent à l’étranger de les
utiliser comme moyen de paiement rapide et sécurisé.
Les cartes Al Salam Visa sont dotées d’une puce intelligente et un code secret (PIN), une alerte par SMS et transmise au client pour chaque opération ; L’achat en ligne se fait grâce au code CVV2 (au dos de la carte) et le mot de
passe dynamique (OTP). Pour les achats en ligne et pour plus de sécurité, Al Salam Visa offre gracieusement à sa
clientèle le service 3D Secure : Réception par (SMS) d’un mot de passe dynamique (OTP) pour chaque transaction
sur le net
Des offres promotionnelles seront offertes à la clientèle de la banque détentrice de la carte Al Salam Visa, pour en
bénéficier, il suffira juste de télécharger l’application Visa explore sur son smartphone ou bien de consulter le site
https://www.visa.com/globalgateway .
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En élargissant son réseau national: Al Salam Bank lance le service de
paiement à l’international (Le Temps d’Algérie)
Présente dans les grandes villes du pays, à savoir Alger, Blida, Oran, Sétif, et Constantine, Al Salam Bank poursuit sa stratégie
de croissance et de proximité en ouvrant une agence à Ouargla. Elle renforce ainsi son positionnement de banque universelle
offrant des produits chari’a compatibles à travers le territoire national, annonce la banque dans un communiqué. Fortement impliquée dans les projets de ses clients, Al Salam Bank souhaite entretenir avec eux une relation de proximité et de partenariat où
qu’ils soient. Aussi, dans le cadre de la stratégie d’extension du réseau de la banque accompagnant le programme du gouvernement de développement de l’économie, Al Salam Bank-Algeria projette de porter le nombre de ses agences au cours de l’année
2018 à 17. Trois nouvelles agences seront ouvertes dans l’algérois (Boulevard Hassiba, Staoueli et Sidi Yahya), et 6 autres à
travers le pays (Adrar, Biskra, Ain Oussara, Batna, Annaba et M’sila).
Par ailleurs, en réponse à la forte demande de sa clientèle, Al Salam Bank lance sa nouvelle gamme de produits Al Salam Visa.
Il s’agit des cartes de paiement à l’international : la Prépayée, la Gold et la Platinum. Ces cartes, et à hauteur du solde disponible
et du plafond autorisé sont destinées au règlement des achats auprès des magasins à travers le monde grâce à l’utilisation du terminal de paiement électronique (TPE) affichant le logo VISA, le paiement en ligne sur les sites commerçants accrédités par VISA et le retrait d’espèces sur les distributeurs automatiques affichant le logo VISA. Le lancement de la gamme Al Salam Visa
s’inscrit dans l’objectif de la banque à mettre à la disposition de sa clientèle des services innovants et modernes. Les cartes de
débit Al Salam Visa, dont la commercialisation par le réseau de la banque débutera le 1er mars 2018, vont permettre aux clients
qui se déplacent à l’étranger de les utiliser comme moyen de paiement rapide et sécurisé.
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بومرداس تحتضـن أول صالون للتمويل اإلسالمي في الجزائر
شكـل موضوع التمويـل اإلسالمي و توفيـر األطر القانونيـة لنشواط الوبونووك اإلسوالمويوة ،موحوور الصوالوون األول لولوتوموويول
اإلسالمي المنظم بدار البيئة بوالية بومرداس ،شارك فيه ممثلو بنوك و متعاملون اقتصاديون و خوبوراء دولويوون فوي موجوال
الصيرفة اإلسالمية.
الرابط :
https://www.youtube.com/watch?v=Of2KDeDqH6E
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