


01 

30-30-8302 



02 

30-30-8302 



Eco-algeria.com  

03 

8302-30-30 

 البوابة اإللكترونية الجديدة على مصرف السالم الجزائر“ السالم سمارت بنكنغ”

  

 أطلق مصرف السالم الجزائر خدمته اإللكترونية الجديدة " السالم سمارت بنكنغ"

Al Salam Smart Banking  و هو تطبيق يفتح من خالله باب المصرف للمتعاملين من ،

طيلة أيام   و أفراد، عن بعد ، عبر الهواتف الذكية واللوحات اإللكترونية ،  شركات ، مهنيين

 و على مدار الساعة.  األسبوع

مكمال لخدمة المصرف عن بعد "السالم مباشر" ،كما يوفر تطبيق "السالم  و يعد التطبيق  

مجموعة من    بباقتيه "البريميوم" و "الذهبي"  سمارت بنكنغ" المتاح لمتعاملي المصرف

عقاري؛ الى  القيام بمحاكاة التمويل لشراء سيارة أو تمويل  مثل االطالع على األرصدة وآخر العمليات مع البحث عن هذه األخيرة و ترتيبها و  الخدمات 

 تحويل العمالت؛ و االتصال بالمصرف عن طريق البريد اإللكتروني مع إمكانية الحصول على المعلومات عبر الهاتف والرسائل القصيرة  جانب 

لوحة  أو و لالستفادة من هذا التطبيق، يكفي أن يكون متعامل مصرف السالم الجزائر مشتركا في خدمة "السالم مباشر". اضافة لحيازته على هاتف ذكي

 متصلين بخدمة االنترنت. ANDROID(أو نظام "أندرويد"IOSإلكترونية مجهزين بنظام "إي أو أس" )

أو  APP STOREفي بيان له أن تثبيت تطبيق "السالم سمارت بنكنغ" سهل و بسيط فيكفي أن يتم النقر على رمز " آب ستور"  و يشير المصرف

،و بعدها تحميل وتثبيت التطبيق على الهاتف الذكي أو اللوحة  MY SALAMثم كتابة ما يلي : "ماي سالم"  GOOGLE PLAY"غوغل بالي" 

 اإللكترونية؛ ثم الولوج للتطبيق عبر إدخال رمز وصول "السالم مباشر" الخاص بالمشترك.

صرف؛ لمو يمنح تطبيق "السالم سمارت بنكنغ" للمشترك وسائل الحماية واألمان ، من خالل توفير أدوات تشفير قناة التواصل بين جهاز المشترك و ا 

 اضافة إللزامية إدخال كلمة السر من خالل لوحة المفاتيح االفتراضية التي تظهر على التطبيق .

معاملة مصرفية من  21، تمكن المتعاملين من انجاز أكثر من   2102و جدير بالتذكير أن خدمة "السالم مباشر"،المقدمة لمتعاملي المصرف منذ سنة  

يل أي مكان و في أي وقت عبر جهاز الكمبيوتر؛ منها االطالع على األرصدة و تفاصيل الحسابات ؛وتحميل و طبع كشوف الحسابات ؛ الى جانب تحو

استخدام خدمات التبادل اإللكتروني؛و االطالع على الودائع و   الجزائر أو المصارف األخرى ؛و –المبالغ المالية بين الحسابات لدى مصرف السالم 

  التسهيالت؛و غيرها من الخدمات األخرى التي تمنح المشترك السهولة في التحكم؛ الراحة و األمان.
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 عرض جديد لمصرف السالم... شراء السيارة بالفاسيليتي والمسكن بقرض بنكي عبر الهاتف !

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وهي عبارة عن تطبيق يفتح من خالله باب المصرف ”السالم سمارت بنكنغ”  كشف مصرف السالم الجزائر عن خدمة الكترونية جديدة وحصرية 

زبائن من لل للمتعاملين من شركات مهنيين وأفراد، عن بعد، عبر الهواتف الذكية واللوحات اإللكترونية، طيلة أيام األسبوع وعلى مدار الساعة، ويمكن

 خالل هذا التطبيق تمويل عملية اقتناء سيارة أو حتى تمويل عقاري. 

المتاح ”  السالم سمارت بنكنغ“، يعتبر تطبيق ”السالم مباشر“نسخة عنها، تكميال لخدمة المصرف عن بعد ”  المصدر“وحسب وثيقة للمصرف تلقى 

أحد التطبيقات الموفرة لخدمات االطالع على األرصدة وآخر العمليات مع البحث عن هذه األخيرة و ”  الذهبي“و ”  البريميوم“لمتعاملي المصرف بباقتيه 

ة الحصول انيترتيبها، القيام بمحاكاة التمويل لشراء سيارة أو تمويل عقاري، و تحويل العمالت، االتصال بالمصرف عن طريق البريد اإللكتروني مع إمك

السالم “الجزائر مشتركا في خدمة   –على المعلومات عبر الهاتف والرسائل القصيرة، ولالستفادة من هذا التطبيق, يكفي أن يكون متعامل مصرف السالم 

 متصلين بخدمة االنترنت. ” أندرويد“أو نظام ” إي أو أس“، إضافة لحيازته على هاتف ذكي أو لوحة إلكترونية مجهزين بنظام ”مباشر

، و ”MySalam“:ثم كتابة ”  غوغل بالي“أو ”  آب ستور”  سهل وبسيط، فيكفي أن يتم النقر على رمز ”  السالم سمارت بنكنغ“ويعتبر تثبيت تطبيق 

الخاص بالمشترك. ”  السالم مباشر“بعدها تحميل وتثبيت التطبيق على الهاتف الذكي أو اللوحة اإللكترونية، ثم الولوج للتطبيق عبر إدخال رمز وصول 

للمشترك وسائل الحماية واألمان ، من خالل توفير أدوات تشفير قناة التواصل بين جهاز المشترك و المصرف، ”  السالم سمارت بنكنغ“ويمنح تطبيق 

 إضافة إللزامية إدخال كلمة السر من خالل لوحة المفاتيح االفتراضية التي تظهر على التطبيق . 

معاملة مصرفية من أي مكان و  21تمكن المتعاملين من انجاز أكثر من  2102، المقدمة لمتعاملي المصرف منذ سنة ”السالم مباشر“للتذكرة فإن خدمة 

 في أي وقت عبر جهاز الكمبيوتر، منها االطالع على األرصدة و تفاصيل الحسابات، تحميل وطبع كشوف الحسابات، تحويل المبالغ المالية بين

الجزائر أو المصارف األخرى، استخدام خدمات التبادل اإللكتروني، االطالع على الودائع و التسهيالت، وغيرها من –الحسابات لدى مصرف السالم 

  الخدمات األخرى التي تمنح المشترك السهولة في التحكم, الراحة و األمان.
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 توسيع قائمة المنتوجات التي تشملها القروض "الحالل" لدى بنك السالم

 

عد توسعه الجزائر فرعه الرابع بمدينة الجزائر العاصمة، حيث يقدم لزبائنه تعامالت بنكية وفق الشريعة اإلسالمية ب -يدشن هذا الخميس، مصرف السالم

 في كل من، البليدة، وهران، سطيف، قسنطينة وورقلة وهذا في إطار تطبيق استراتيجيته التنموية التي شرع فيها.

، فان افتتاح الفرع الجديد سيكون بحي حسيبة بن بوعلي وسيتفرغ النشغاالت ومتطلبات العمالء الخواص )األفراد(، ”السالم”وحسب بيان لمصرف 

 حيث يقدم لهم منتجات وخدمات تتوافق مع مبادئ الشريعة االسالمية.

 

تنوعة من الجزائر حزمة واسعة وم -وفي هذا السياق وتلبية لمتطلبات وحاجيات متعامليه، سواء االستهالكية منها أو االستثمارية، اقترح مصرف السالم 

، ومن جهة اخرى تمول اقتناء سيارات ومعدات ”دار السالم”المنتجات، تمول من جهة، شراء، بناء، توسيع وتهيئة السكنات من خالل منتج 

  ”.السالم تيسير ”كهرومنزلية، المنتجة أو المركبة في الجزائر، من خالل منتوجها 

ر وتنمية الجزائر لعمالئه األفراد صيغ ادخار مبتكرة وموافقة ألحكام الشريعة االسالمية تسمح لهم باستثما-عالوة على التمويالت يوفر مصرف السالم 

دفع عبر لهم جل الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية على غرار حسابات، وسائل الدفع، المصرف عن بعد، الموبايل المصرفي، ال  اموالهم، كما يقدم

 اإلنترنت، بطاقات الدفع الوطنية والدولية، الخ

 

فروع في خدمة المتعاملين. وفي هذا  9فرعا لتضاف اليها  01لمضاعفة شبكة فروعه لتصل إلى  2102لإلشارة فإن مصرف السالم يطمح خالل سنة 

ة، سكرالصدد سيتم افتتاح فرعين جديدين في والية الجزائر )سطاوالي، سيدي يحيى( إضافة الى ستة فروع قيد اإلنجاز على مستوى الوطن )أدرار، ب

  عين وسارة، باتنة، عنابة ومسيلة( وذلك في إطار إستراتيجية توسيع شبكة المصرف سعيا لمرافقة برنامج الحكومة لتنمية االقتصاد الوطني.
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 مصرف السالم الجزائر يفتتح رابع فرع له بالجزائر العاصمة

 

 بالجزائـــر الوسطــى.  بحي حسيبة بلديـــــة سيدي امحمد  الجزائر العاصمة الرابع بمدينة الجزائر عن افتتاح فرعه  مصرف السالم  أعلن

،   سطيف إضافة الى تواجده في كل من ، البليدة ، وهران ،   بالجزائر العاصمة   الرابع  الجزائر في بيان له عن افتتاح فرعه -و أشار مصرف السالم

الجزائر قُدماً ، في تطبيق استراتيجيته التنموية و ذلك من خالل افتتاح رابع فرع تجاري له في مدينة  –يمضي مصرف السالم   قسنطينة و ورقلة.

 .  الجزائر العاصمة

م لهم يقد  يتفرغ مصرف السالم الجزائر النشغاالت و متطلبات العمالء الخواص ) االفراد( حيث  و اوضح نفس البيان انه بفضل هذا الفرع الجديد ، 

 منتجات و خدمات تتوافق مع مبادئ الشريعة االسالمية .

ة و متنوعة نفس السياق، و تلبية لمتطلبات و حاجيات متعامليه، سواء االستهالكية منها أو االستثمارية، يقترح مصرف السالم الجزائر توليفة واسع وفي 

كهر تمول اقتناء سيارات ومعدات   من المنتجات ، تمول من جهة، شراء ، بناء، توسيع وتهيئة السكنات من خالل منتج "دار السالم"، ومن جهة اخرى

 المنتجة أو المركبة في الجزائر، من خالل منتوجها "السالم تيسير ".  ومنزلية ،

ستثمار و مبتكرة وموافقة ألحكام الشريعة االسالمية تسمح لهم با  األفراد صيغ ادخار  يوفر مصرف السالم الجزائر لعمالئه  و عالوة على التمويالت 

في ، الدفع عبر لهم جل الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية من : حسابات، وسائل الدفع ، المصرف عن بعد، الموبايل المصر   ، كما يقدم  تنمية اموالهم

 اإلنترنت، بطاقات الدفع الوطنية و الدولية، الخ..

فروع حاليا ،حيث سيتم افتتاح فرعين جديدين في والية  9فرعا، مقابل  01الجزائر شبكة فروعه لتصل إلى  و يرتقب أن يضاعف مصرف السالم 

( فروع قيد اإلنجاز على مستوى الوطن )أدرار ، بسكرة، عين وسارة، باتنة، عنابة و مسيلة( 10الجزائر )سطاوالي ، سيدي يحيى( إضافة الى ستة )

 لمرافقة برنامج الحكومة لتنمية االقتصاد الوطني،و تكريس سياسة جوارية .  سعيا  وذلك في إطار استراتيجية توسيع شبكة المصرف



Elwassat.com  

08 

8302-30-30 

 الجزائر يفتتح فرعه الرابع -مصرف السالم 

 

 

 

 

 

 

و الكائن بحي حسيبة مجموعة   2102ماي  01بيوم  الجزائر العاصمة الرابع بمدينة  الجزائر باإلعالن عن افتتاح فرعه -أعلن مصرف السالم

 الجزائـــر الوسطــى. –بلديـــــة سيــــدي امحمـــــد  10رقـــــم:  HLMالسكنـــات 

 ، قسنطينة و ورقلة.  إضافة الى تواجده في كل من ، البليدة ، وهران ، سطيف

 .  الجزائر قُدماً ، في تطبيق استراتيجيته التنموية و ذلك من خالل افتتاح رابع فرع تجاري له في مدينة الجزائر العاصمة –يمضي مصرف السالم 

وافق يقدم لهم منتجات و خدمات تت  يتفرغ مصرف السالم الجزائر النشغاالت و متطلبات العمالء الخواص ) االفراد( حيث  بفضل هذا الفرع الجديد ،

-ف السالممصرمع مبادئ الشريعة االسالمية . وفي هذا الصياغ و تلبيتا لمتطلبات و حاجيات متعامليه، سواء االستهالكية منها أو االستثمارية، يقترح 

 الجزائر توليفة واسعة و متنوعة من المنتجات ، تمول من جهة، شراء ، بناء، توسيع وتهيئة السكنات من خالل منتج "دار السالم"، ومن جهة

 المنتجة أو المركبة في الجزائر، من خالل منتوجها "السالم تيسير ".  تمول اقتناء سيارات ومعدات كهر ومنزلية ،  اخرى

مار و مبتكرة وموافقة ألحكام الشريعة االسالمية تسمح لهم باستث  األفراد صيغ ادخار  الجزائر لعمالئه-يوفر مصرف السالم  عالوة على التمويالت

في ، الدفع عبر لهم جل الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية من : حسابات، وسائل الدفع ، المصرف عن بعد، الموبايل المصر   ، كما يقدم  تنمية اموالهم

فروع في  9فرعا اليوم، مع  01الجزائر يضاعف شبكة فروعه لتصل إلى  -مصرف السالم 2102سنة   اإلنترنت، بطاقات الدفع الوطنية و الدولية،

 فرعا. 01لتصل إلى  2102الجزائر إلى مضاعفة عدد فروعه خالل سنة  -خدمة المتعاملين، يطمح مصرف السالم 

( فروع قيد اإلنجاز على مستوى الوطن )أدرار ، 10حيث سيتم افتتاح فرعين جديدين في والية الجزائر )سطاوالي ، سيدي يحيى( إضافة إلى ستة )

 الوطني.لمرافقة برنامج الحكومة لتنمية االقتصاد   سعيا  بسكرة، عين وسارة، باتنة، عنابة و مسيلة( وذلك في إطار استراتيجية توسيع شبكة المصرف
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 الجزائر بمعرض الجزائر الدولي في طبعته الحادية و الخمسين -مصرف السالم مشاركة 

بقصر المعارض )الصنوبر  2102ماي  12من طرف الوزير األول أحمد أويحيى يوم الثالثاء   الجزائر الدولي  لمعرض 10الطبعة الـتم تدشين انطالقة 

 ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر؛  البحري( بحضور عدد من أعضاء الحكومة و إطارات عليا و

اقتصاديين   متعاملين 117ماي الجاري بمشاركة  00إلى  2و التي انعقدت من  نظمت تحت شعار "التجارة في خدمة اإلنتاج الوطني".  طبعة هذا العام

 مؤسسة. 12للجزائري كضيف شرف ممثلة بـ  وطنيين وأجانب مع اعتماد الصين، التي تعد أول شريك اقتصادي و تجاري

وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيران ومصر واإلمارات   بلدان تتمثل في جمهورية التشيك 2قادمة من اضافة للعديد من المؤسسات اإلقتصادية األجنبية 

   العربية السعودية.  العربية المتحدة والمملكة

 أنشئت عن طريق شراكات مع متعاملين أجانب.  مؤسسة مختلطة 00مؤسسة جزائرية و  011و شهد المعرض مشاركة وطنية قوية ممثلة بـ

الجزائر حضوره في المعرض من خالل جناح عرضه الذي يقدم للمتعاملين من شركات و مهنيين خدمات و منتجات مصرفية -و سجل مصرف السالم

 كالسالم ايجار ؛ السالم ليزمد و كفالة و وفق صيغ تمويلية معتمدة من الهيئة الشرعية للمصرف كالمضاربة؛ المشاركة؛ اإلجارة....الخ

 

يسير" ؛ التمويل "ت اضافة الى باقة متنوعة من الخدمات الموجهة لألفراد كدفتر و بطاقة التوفير "أمنيتي" ؛ بطاقة السحب و الدفع "أمنة" ؛ البيع بالتقسيط

 العقاري "دار السالم" ؛ الدفع عبر األنترنت... الخ

عها الجزائر لخدماته الجديدة التي أطلقها مؤخرا متمثلة في بطاقات الدفع الدولية "السالم فيزا" بأنوا-و كان الصالون فرصة لعرض مصرف السالم

 الثالث : مسبقة الدفع ؛ الذهبية و البالتينيوم.

القيام بعدة عمليات في أي وقت و من و أيضا خدمة الموبايل المصرفي من خالل التطبيق "السالم سمارت بنكنغ" و الذي يمكن متعاملي المصرف من 

 أي مكان بواسطة هاتف محمول أو لوحة رقمية.
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 المؤتمر العلمي الدولي الرابع حول تفعيل دور التمويل اإلسالمي في القطاع المالي الجزائري

 

تفعيل دور ”  على إنطالق فعاليات المؤتمر الدولي حول خالد رمول البروفيسور –لونيسي علي  – 2أشرف مدير جامعة البليدة  2102أفريل  01في يوم 

، المنظم من طرف مخبر التنمية اإلقتصادية و البشرية في الجزائر و بالتعاون مع مركز بيان للهندسة “التمويل اإلسالمي في القطاع المالي الجزائري 

 . بوعبد هللا غالم هللا المالية اإلسالمية و فرقة البحث األبعاد اإلقتصادية للصناعة المالية اإلسالمية تحت رعاية رئيس المجلس اإلسالمي األعلى الدكتور

 

ر، لبدحيث شهد المؤتمر حضور عدة شخصيات من بينهم المدير العام لبنك السالم السيد خيذر ناصر، و ممثل عن بنك البركة ، و كذا ممثل عن بنك ا

و النائب بالبرلمان  سماري عبد القادرومدير العام لشركة سالمة للتأمينات الجزائر و ممثل عن جمعية علماء المسلمين و كذا وزير الصناعة السابق السيد

، مع مشاركة واسعة لمجموعة من األساتذة والباحثين من جامعات عربية مثل جامعة الزيتونة األردن ، جامعة تعز اليمن ، جامعة  أحمد شعالل السيد

، جامعة قسنطينة ، جامعة برج بوعريريج ، جامعة قالمة ،  2و وطنية على غرار جامعة البليدة  ، ….الموصل العراق ، جامعة بني سويف مصر 

 ….جامعة سوق هراس 

 

وعرف المؤتمر تدخالت مختلفة ومتنوعة حول موضوع تفعيل دور التمويل اإلسالمي في القطاع المالي الجزائري، من خالل مداخالت و مناقشات 

واقع و  أسهمت في دور تفعيل الصيرفة اإلسالمية في البنوك الجزائرية ،مساهمة السلطة التشريعية في مرافقة تطبيق التمويل اإلسالمي في جزائر ،

 – 2، وعلى هامش المؤتمر أيضا تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة البليدة ….ومتطلبات توجه البنوك الجزائرية نحو التمويل اإلستثماري اإلسالمي 

   و بنك السالم من جهة أخرى. –لونيسي علي  – 2وشركة سالمة للتأمينات الجزائر من جهة، و بين جامعة البليدة  –لونيسي علي 
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 الجزائر يفتتح فرعه الرابع بالجزائر العاصمة-مصرف السالم

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=2bJ3J5L-clQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2bJ3J5L-clQ

