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 :المصرف 1.1

 .هتعامالتالشريعة اإلسالمية في كافة  ووفقا ألحكام الجزائرية،بنك شمولي يعمل طبقا للقوانين  ،الجزائر-مصرف السالم 

، ليبدأ مزاولة نشرراطه مسررت دفا تقديم 8002تم اعتماد المصرررف من لبل بنك الجزائر في سرربتمبر  الخليجي،كثمرة للتعاون الجزائري 

  .مبتكرةخدمات مصرفية 

ة في جميع المرافق التيوي االلتصررررادية ومتطلبات التنميةواضررررتة تتماشرررر   اسررررتراتيجيةيعمل وفق  الجزائر-إن مصرررررف السررررالم 

ة تلبية بغي الجزائري،الراسرررخة لدل الشرررع   والقيم األصررريلةرية تنبع من المبادئ من خالل تقديم خدمات مصررررفية عصررر بالجزائر،

 .ادوااللتصهيئة شرعية تتكون من كبار العلماء في الشريعة  وتضبط معامالته والمستثمرين، والمتعاملين، السوق،حاجيات 

 :مهمتنا 1.1

ز عل  مع التركي والعالمية، واإللليمية،لمواج ة التتديات المسررررررتقبلية في األسررررررواق المتلية  األداء،اعتماد أرفع معايير الجودة في 

 .السواء والمساهمين عل تتقيق أعل  نسبة من العائدات للعمالء 

 :رؤيتنا 1.1

 ال يئة من معتمدة مبتكرة، ومنتجات خدمات وبتقديم اإلسررررالمية، الشررررريعة مفاهيم بمطابقة الشرررراملة، الصرررريرفة مجال في الريادة

 .للمصرف الشرعية

 :قيمنا 1.1

  :التميــز

 من به نقوم ما كل في المعايير، بأعل  لتتقيق ا نسرررع  ،وفردية ،جماعية كثقافة التميز نتبن  الجزائر- السرررالم مصررررف في إننا

  .أهدافنا لتتقيق دافعنا يعد فذلك أعمال،

 االلتزام:

  .وزمالئنا متعاملينا لبل والمنتظرة من المطلوبة، التاجيات لكافة االستجابة عل  وعملنا بالمسؤولية، شعورنا هو

 التواصــل:

 .لعمالئنا خدمة أفضل لتقديم المثل  الوسيلة أنه إلدراكنا أولوياتنا، أهم الخارجي، /الداخلي التواصل من جعلنا لقد

 :المصرف منتجات-8

حسررن تقديم ا  ويترص عل مما صرراهته الصرريرفة المعاصرررة  وخدمات مبتكرةمجموعة منتجات  الجزائر-السررالم  يقترح مصرررف

 .لك

 

  :التمويلعمليات 1.1

 طريق عدة صرري  واالسررت الع عن االسررتغالل،في مجال  وكافة احتياجاتك االسررتثمارية،يمول مشرراريعك  الجزائر-مصرررف السررالم 

 :تمويلية من ا

 المشاركة؛ •

 المضاربة؛ •



 االجارة؛ •

 المرابتة؛ •

 االستصناع؛ •

 السلم؛ •

 بالتقسيط؛البيع  •

 الخ ...اآلجلالبيع  •

  :التجارة الخارجية1.1

 :حيث يقترح عليك خدمات سريعة وفعّالة من تأخير،يضمن لك تنفـيذ تـعامالتك التجارية الدولية دون  الجزائر،-مصرف السالم 

  المستنديّة؛العمليات  الدولي:وسائل الدفع عل  المستول  •

 .البنكية وخطابات الضمانالتع دات  •

 :واالدخاراإلستثمار 1.1

 السوق؟من أفضل شروط موجودة في  االستفادةهل تريد  سيولتك؟ واستثمار فائضهل تره  في تنمية رأس مالك 

  :خالل وآمنة منيقترح عليك حلول جذابة  الجزائر-مصرف السالم 

  ؛االستثماراكتتاب سندات  •

 التوفير )أمنيتي(؛فتح دفتر  •

 بطالة التوفير •

 الخ  االستثمار...حسابات  •

  :الخدمات1.1

  :مبتكرة وتقنيات عالميةمعاصرة  ومعايير مصرفيةخدمات تتوافق  تصرفك،تتت  الجزائر-يضع مصرف السالم 

  اآللي؛خدمة تتويل األموال عن طريق أدوات الدفع  •

 " السالم مباشر "؛ الخدمات المصرفية عن بعد •

 ؛بايل بنكن وخدمة الم •

 سويفت " سويفتي "؛مايل خدمة  •

 بطالة الدفع اإللكترونية " آمنة "؛ •

 بطالات الدفع الدولية •

 ؛ "E-Amina"خدمة الدفع عبر األنترنت •

  خزانات األمانات " أمان "؛ •

  اآللي؛ماكينات الدفع  •

 ...   الخ اآللي،ماكينات الصراف  •

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة :

 

 مجلــس اإلدارةمحمد عمير بن يوسف رئيــس 

أوجدت ا اإلصالحات التي باشرت ا السلطات العمومية مند  إيجابية، التصاديةتعيش الجزائر في السنوات األخيرة عل  ولع تتّوالت 

وااللتصادية في ظل تتسن هير مسبوق للمؤشرات المالية  والمستثمرين خاصةالعديد من رؤوس األموال  اجتذابمن شأن ا  مدة،

في  في كافة المرافق التيوية االلتصاديةفي المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية  الجزائر. ورهبة منابن ضة شاملة في  ينبؤ مما

لتقديم خدمات مصرفية إسالمية  الجزائر إلنشاء صرح مصرفي إسالمي جديد،-جاءت مبادرتنا في مصرف السالم الجزائر،



رف العمل. ويعكف مص ومفاهيمنا فياألساسي لكل تتركاتنا  وتشكل الدافعاسخة الر وليمنا اإلسالميةعصرية تنبع من مبادئنا 

ألعل  معايير الجودة العالمية التي صممت خصيصا لتلبية  والمنتجات وفقاالجزائر عل  تقديم بالة واسعة من أرل  الخدمات -السالم

 .والعمالء والمستثمرينالسوق  احتياجات

 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 
 المهيري أحمد يوسف عمير محمد السيّد

 اإلدارة مجلس رئيس

 

 
 سنان هللا عبد أحمد الرحمان عبد السيد

 اإلدارة مجلس عضو

 

 
 السادة خليفة أنور الدكتور

 اإلدارة مجلس عضو

 

 
 العرب عز عجبنا النور السيد

 اإلدارة مجلس عضو

 

 
 الحوسني محمد خميس علي محمد السيد

 اإلدارة مجلس عضو

 

 

 

 

 

 

 


