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-I الموضوع  
 
    املصرف. " املطبقة على متعاملي2022الشروط العامة للمصرف "نسخة مراجعة إىل هذه التعليمة دف هت

-II  تعريف 
 العامة للمصرف، العوائد، التعريفات، العموالت، املصاريف والرسوم املطبقة على العمليات املصرفية املنجزة من قبل املصرف.يقصد بالشروط 

-III حيز تطبيق اإلجراء  
 والتنظيمية الساريةيطبق هذا اإلجراء على مستوى الفروع مبتابعة من إدارة دعم الفروع حتت اشراف إدارة الشؤون القانونية وفقا للقواعد القانونية 

 املفعول.
-IV  ،والعموالت التعريفاتالعوائد 

 تطبق الشروط العامة للمصرف على:
 

  ؛ واحلسابات ألجلعوائد )مكافأة( الودائع 
 الربح يف عقود التمويل؛ هوامش 
  امللحق رقم( الشروط املطبقة على العمليات املصرفيةI؛) 
  امللحق رقم( الشروط املطبقة على العمليات املتعلقة بالتجارة اخلارجيةII) 
  امللحق رقم( العمليات املتعلقة بالتخمني وإعادة التخمني للممتلكات العقارية املقّدمة كضمانIII) 

-V الودائع عوائد 
 

     V. 1–  الحسابات عند الطلب  
 

          V. 1.1 – الحسابات تحت الطلب بالدينار الجزائري  
 باستثناء احلسابات االدخارية، فإن كل احلسابات عند الطلب بالدينار اجلزائري، مهما كانت طبيعتها ال تعطي احلق يف العوائد.

 

          V. 2.1 –  بالعملة الصعبةالحسابات تحت الطلب  
 حسابات عند الطلب بالعملة الصعبة لألشخاص الطبيعيني ال تعطي احلق يف العوائد.

     V. 2- الودائع االستثمارية   
 

 .   باالستثمارعوائد الودائع ختضع إىل قواعد عقود املضاربة و/أو الوكالة 
 

 احلسابات اليت تعطي احلق يف العوائد وفق قواعد املضاربة هي:
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           V.1.2- ودائع لمّدة محّددة و  (سندات االستثمار)سندات الصندوق( حسابات االستثمارDAT)  

  حسابات االستثمارسندات االستثمار و 
 النسب %

 المدة
 المتعامل المصرف

 أشهر 03 20% 80%
 أشهر 06 35% 65%
 شهرا 12 55% 45%
 شهرا 18 60% 40%
 شهرا 24  %62  38%
 شهرا 36 65% 35%
 شهرا 48 70% 30%
 وأكثر شهرا 60 75% 25%

 
 

   جيب أن تكون حسابات االستثمار و سندات االستثمار جممدة خالل مّدة اإليداع املوافقة لكل نسبة من العوائد.الشروط :  
احتساب نسب العوائد املتعلقة بالفرتة الكاملة  فإنه يتم( أشهر على األقل، 3يف حالة سحب استثنائي قبل انقضاء املدة املكتتبة بعد مرور مدة ثالثة )

 من املردود. (%1قبل فرتة السحب منقوصة بنقطة )
 

          V.2.2 - حسابات دفاتر االدخار المصرفي   
 

 الشكل التايل:  على املصريف ودائع التوفريحتتسب العوائد اليت متنح على 
 

 النسب: %
 المصرف المتعامل

54% 46% 
 

 اليت تستعمل لتسوية االخنفاضات احملتملة للمردود على الودائع. %30ميكن انشاء مؤونة تسوية األرباح على عوائد املضاربة يف حدود 
 دورية على املكافئات على أن يتم تسويتها يف هناية السنة.ميكن للمصرف تقدمي تسبيقات 

   احلسابات اليت تعطي احلق يف العوائد وفق قواعد الوكالة باالستثمار هي:
V.3.2-  المستندية  االعتماداتالتأمينات النقدية مقابل)PREG(   

 

 العوائد كما ميكن هلا أن ال تكون خاضعة للعوائد.ميكن للمؤونات اخلاصة بعمليات االعتماد املستندي أن تعطي احلق يف 
 

تستوجب انشاء ايداع مبلغ عملية االعتماد املستندي يف حساب املؤونة فقط. أما فيما خيّص حالة احلق يف العوائد، فإنه  ،للعوائد هاخضوععدم حالة 
 حيق مكافأة املبلغ حساب املؤونة ابتداء من تاريخ فتح االعتماد املستندي حىت اجنازه.  

 

 ختضع املكافاة وفقا للشروط التالية: 
 

  باالستثمار.تستند لقواعد الوكالة 
 .تتكون املؤونة من األرصدة الشخصية للعميل 
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   .يبدأ احتساب املكافأة من أول يوم يلي تاريخ إنشاء املؤونة 
 .حتسب املكافأة عند إجناز االعتماد املستندي 
 .حتدد نسبة العائد دوريا بقرار املديرية العامة للمصرف 
 قيدة حلساب اخلزينة العامة.بعد خصم الضريبة امل تعاملتدفع املكافأة حلساب امل 

 

  V.4.2- تأمينات أخرى محصل عليها كضمانات  
 

 األخرى املفتوحة كضمان لعمليات التمويل األخرى. املؤونات ال يدفع أي عائد على أرصدة حسابات
 

VI- هوامش الربح المرتبطة بعقود التمويل 
 

 املتعاملني متويالت على شكل:اجلزائر حتت تصرف  –يضع مصرف السالم  وفقا للمتطلبات املالية للمتعاملني و/أو طبيعة العمليات،
 

 تجاريعن طريق ائتمان  تمويل-1 
  بيع بالتقسيط بيع باألجل /املراحبة / 
 االستصناع 
  البيع بالوكالة /السلم 
  تشغيلية / متليكية / خدمات / من الباطن( ةاإلجيار( 

 

 تمويالت المساهمة-2  
 املضاربة 
 املشاركة 

 حتّدد عائدات التمويالت التجارية بالرجوع اىل نسبة املردود السنوي وفق اجلداول التالية:

 
 

 ISO 26000( على هامش الربح للتمويالت الممنوحة للمشاريع أو المؤسسات التي تحوز على شهادة %1-( نسبة تفضيلّية )1)
 المتعلق بإدارة البيئة. ISO 14001الخاّصة بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي تحّصلت على اعتماد 

. 
 يتوّجب استعمال التمويالت الممنوحة في غضون:

 ( أشهر بعد اإلخطار ب03ثالثة )،النسبة للتمويالت الدائمة 
 ( بعد اإلخطار بالنسبة للتمويالت المؤقتة01شهر واحد ) 

 
 
 
 

 )*( نسبة المردود السنوي (1)تمويل المؤسسات
 %8.40 متويل قصري األجل

 7.70% متويل متوسط األجل
 % 7.65 األجلطويل متويل 

 )وفقا لطبيعة التمويل( %12.00و %9ما بني  )اجارة(متويل االعتماد اإلجياري
توزيع نتائج املشروع أو العملية مع العائد السنوي لرأس املال ال يتعّدى  متويالت املسامهة

 معدل الفائدة الزائدة احملدد وفقا لصنف التمويل املعين. 
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غير مدّخر مع توطين متعامل  غير مدّخرمتعامل  مدّخر)*(متعامل  )بيع بالتقسيط( تمويل األفراد
 هراتب

 )**(عقاري متويل 
  السكنأرض و اقتناء 
 البنــــــــــاء الذاتــــــــي 
  رهن عقاريهتيئة بدون 
 هتيئة مع رهن عقاري 

 سنوي % 257, سنوي % 507, سنوي % 007,

 سنوي %7.00 (2سنوي ) %7.50  اجارة من الباطن
بالنسبة لفئة ذوي  متويل عقاري

 االحتياجات اخلاّصة)**(  )****(
 

 % سنوي6,75 
 

  سنوي % 10,70  جتهيزات)**( -متويل استهالكي
   سنوي % 10,50 )***(  سنوي % 10.70  )**(-سيارات -متويل استهالكي

بالنسبة -سيارات-استهالكيمتويل 
لفئة ذوي االحتياجات اخلاّصة)**( 

)****( 

   سنوي % 9,00   سنوي % 9,00 

 
 

 :يعتبر "مدّخر"، كل متعامل يملك (*)
 

وأن تكون قيمة العائدات المتراكمة على األقل  سنةالجزائر منذ مّدة ال تقل عن -حساب ادخار مفتوح لدى مصرف السالم -
 دج. 000,00 5

 أو
 

   الجزائر بمبلغ ال يقل على-( مفتوح لدى مصرف السالمDAT/BDIحساب ادخار أو وديعة استثمارية ألجل ) -
   .دج مع تجميدها لمدة ال تقل على سنة  000.00 200

 )**( تأمين القرض على عاتق المصرف.
 ب( دون توطين الرات2)

 .(Prélèvement CCP))***( مع اقتطاع من الحساب الجاري البريدي 
 )****( هامش ربح تفضيلي لفئة ذوي االحتياجات الخاّصة المبّرر عجزها.

 

 وفقا لالتفاقية.املشروع أو العملية ة ختضع اىل تقاسم أرباح امهسمتويالت امل
 

 ميكن منحها للمتعاملني املهمني بعد املوافقة الكتابية لإلدارة العامة.شروط استثنائية اخرى )الغري حمّددة يف هذه التعليمة( 
 

 يتم تفعيل ترتيبات معاجلة غرامة تأّخر تسديد التمويالت يف إطار املعايري الشرعية كالتايل:
 
 

 

 مضي وبعد مقبول، عذر أو إعسار غري من استحقاقها، مواعيد يف األقساط بدفع بالتزامه الوفاء عن التأخر حال يف املداينات، صيغ إطار يف املتعامل يلتزم“ 
 له: املصرف إنذار على يوما 15 مدة

 

   باملائة(، )اثنان %2 نسبة إليها يضاف املطبق السنوي العائد نسبة تعادل بنسبة باملصرف اخلريات لصندوق بالتربع -
 الشرعية اهليئة ومعرفة وعلمها للمصرف الشرعية والرقابة لفتوىا هيئة مبعرفة تصرف أن على حسابه، من اقتطاعها يف املصرف املتعامل يفوض -

 ".كان  وجه بأي منها املصرف يستفيد وال اإلسالمية، املالية للصناعة لإلفتاء الوطنية
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VII- موالت ومصاريف على العمليات المصرفيةع 
 ينجّر عنها احتساب عموالت و/أو مصاريف حسب طبيعة العملية.  تعاملكل عملية مصرفية تقّيد يف حساب امل

 العمولة نوعان:
  :و تقتطع مسبقا على أساس عمولة تسيري.عندما تكون جزافية وحيدة 
 :إذا كانت سارية على مدة استعماهلا و مقتطعة عادة على أساس عمولة التزام، و حتسب دوريا على االعتماد الباقي  حصة مؤجلة

 لالستعمال. 
املتعامل و يتم احتساهبا وفق جدول  تكون على عاتقمصاريف اخلربة املتعلقة بالتخمني و إعادة التخمني املنجزة بالوسائل اخلاصة للمصرف و عموالت 

 .( IIIملحق ) ري املفعولاب الساألتعا
 

VIII- لشروط المطبقة على العمليات المصرفية والتجارة الخارجيةا 
 .IIو Iالمالحق رقم التجارة اخلارجية مبّينة يف و الشروط املطبقة على العمليات املصرفية 

الفروع مبضمون بتبليغ مديرية التجارة اخلارجية  خاصة، تقومئد املطبقة على املراسلني مرتبطة باتفاقات وااملصرف أن الع العامة دت شروطإذا حدّ 
 .املطبقاالتفاقية، مع حتديد املبلغ األدىن 
 معفى من عموالت االلتزام.يكون بيع باألجل، اجارة أو استصناع -لة بإحدى صيغ بيع بالتقسيط، مراحبةفتح االعتمادات املستندية املموّ 

 ومصاريف سويفت يتم إضافته إىل هامش الربح على التمويل )سعر البيع أو اإلجيار حسب احلالة( يل، التسويةالتعدمقابل عموالت التوطني، الفتح، 
IX- روط خاصةش 

 للتحويل، الحسابات بالدينار الجزائري القابلة INRال يمكن لحسابات الشيكات، الحسابات الداخلية لغير المقيم 
CEDAC رصيد مدين.أن تسجل  بالعملة الصعبة والحسابات 

 

X- أحكام جبائية 
ختضع إىل احتسب الرسم على القيمة املضافة  ، باستثناء تلك املعفاة بوجه التحديد عن طريق القوانني اجلبائية،تجارياالئتمان الاهلوامش على عمليات 

 ل الساري.حسب املعدّ 
  

من  19و 18املتعلق بتطبيق املواد  17/03/2021املؤرخ يف  MF/DGI/DLRFAJ/DLRF/LF 22/06طبقا ملنشور وزارة املالية رقم 
( على أرباح IRGفاء من الضريبة على الدخل اإلمجايل )، يطبق اع2022املتعلق بقانون املالية  30/12/2021املؤرخ يف  16-21 القانون رقم

العمليات البنكية املتعلقة  إطار( املكتتبة من قبل األشخاص الطبيعيني يف BDI( وسندات االستثمار )DATالودائع يف حسابات االستثمار )
 بالصريفة اإلسالمية.

 
 .كل غري امسي أو حلاملهاش( املكتتبة على BDIاالستثمار ) عائدات سنداتهذا االعفاء ال يعين 

 
 ضع لالقتطاع الضرييب من املصدر وفقا للمعّدل الساري املفعول.للتذكري فإن عائدات الودائع االستثمارية لألشخاص املعنويني مهما كان شكلها فهي خت

 
السري املفعول اىل  بالنسبة للفوائد الناجتة عن املبالغ املدّونة يف دفاتر أو حسابات االدخار فهي تبقى خاضعة لالقتطاع الضرييب من املصدر وفقا للمعّدل

 غاية توضيحات مصاحل الضرائب يف هذا املوضوع.
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-XI أحكام مختلفة 

 هذه التعليمة تلغي وتعّوض التعليمات املذكورة أسفله:
- IN 057/DO/AD/CGB/029 du 02 /01/ 2021  ; 

- IN 059/DO/AD/CGB/030 du 17 /03/2022 ; 

- IN 060/DO/AD/CGB/031 du 18/04/2022 ; 

- IN 062/DO/AD/CGB/032 du 18/05/2022 ; 

- IN 063/DO/AD/CGB/033 du 04/07/2022. 
 

XII- سريان المفعول 
   تعميمهاحَيز التنفيذ من تاريخ التعليمة تدخل  ههذ
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 Iالملحق 
 الشروط المطبقة على العمليات المصرفي

 

I – عمليات الصندوق 

 مالحظات
  العمولة مبلغ

 طبيعة العملية بالدينار)دون الرسوم(
 وسائل الدفع  
 تقّيد مدينة على حساب المتعاملعمليات دفع ما بين البنوك  – 1  
 دفع الشيك – 1  
 دج 100.000 غايةإىل  – 1.1 / شيك 50،00  
 دج 100.000أكثر من  – 2.1 شيك /100،00  

 حتويل صادر – 2  
 عن طريق املقاصةحتويل  - 1.2 100،00  

 حتويل عادي متعدد - 2.2 مستفيد / 50،00 
 حتويل استعجايل  – 3.2  
 مليون دج 1  غايةإىل  –  1.3.2 500,00 1  
 مليون دج 5من  أو يساوي مليون دج و أقل 1أكثر من  – 2.3.2 000,00 2  
 مليون دج 10من  أو يساويمليون دج و أقل  5أكثر من  – 3.3.2 000,00 3  
 مليون دج 10أكثر من  – 4.3.2 000,00 10  
 دفع اقتطاع – 3 جمانا  
 دفع كمبيالة – 4 0،0035  
 دفع سند ألمر – 5 0،0035  

 إصدار عدم التحصيل – 6  
 (3)  )رصيد غري كايف( إصدار رفض الشيك -1.6 800،00  

 إصدار رفض أمر اقتطاع -3.6 500,00 
 إصدار رفض كمبيالة -4.6 500,00  

 

 أعاله: 1.6معنّية باحتساب العموالت احملّددة يف الفقرة ( أسباب رفض الشيكات املذكورة أسفله غري 3)
 احداثيات غري قابلة للتعريفCoordonnées bancaires invalides   -code 002-    
 صورة شيك غري مستلمة Image chèque non reçue  -code 306-      
 صورة ال ميكن استغالهلاImage inexploitable   -code 307-    
 قة بني الصورة والتسجيلعدم املطابNon-conformité entre image et enregistrement   -code 309-   
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I – )عمليات الصندوق )تابع 
 

 مالحظات
  العمولة مبلغ

 بالدينار)دون الرسوم(
 طبيعة العملية

 تقّيد دائنة على حساب المتعاملعمليات تحصيل  – 2  
 حتصيل الشيك – 1  
 ممسوح  مرقم غري شيك -1.1 / شيك 300,00 
 حتويل وارد – 2  
 CPI حتويل وارد عرب املقاصة – 1.2 جمانا  

  RTGSوارد عرب مستعجلحتويل  – 2.2  
 مليون دج  1 إىل غاية – 1.2.2 / حتويل 300,00 
 مليون دج 5 أو يساوي مليون دج و أقل من 1أكثر من  – 2.2.2 / حتويل 400,00 
 مليون دج 10أو يساوي  مليون دج و أقل 5أكثر من  – 3.2.2 / حتويل 600,00 
 مليون دج 10أكثر من  – 4.2.2 / حتويل 2.000,00 
 حتصيل اقتطاع – 3 / للوحدة 20,00  
 حتصيل كمبيالة - 4 / للوحدة 250,00  
 سند ألمر دفع – 5 للوحدة / 250,00  

 الرجوع لعدم الدفع، استالم الرفض – 6  
 شيك غري مدفوع استالم – 1.6 400,00  
 استالم حتويل غري منفذ – 2.6 100،00  
 استالم رجوع أمر اقتطاع – 3.6 100،00  
 سند غري مدفوع )كمبيالة أو سند ألمر(استالم  – 4.6 500،00  

 عمليات مرتبطة بوسائل الدفع – 3  
 عمليات السحب  (أ  
 سحب نقداال -1           
  لدى الفرع املوّطن   نقداسحب  – 11.  
 لدى فرع اخرسحب نقدا   -2.1              
 دج 15.000،00إىل غاية   1.2.1 جمانا  
 دج  50.000و أقل أو يساوي  15.000،00أكثر من   2.2.1 50،00  
 دج 50.000,00أكثر من    3.2.1 100,00  

   خاردفرت إدّ  من سحب سيولة  -2         جمانا 
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I – )عمليات الصندوق )تابع 
 

 مالحظات
  العمولة مبلغ

 بالدينار)دون الرسوم(
 طبيعة العملية

 عمليات اإليداع (ب  
 مكان اإليداعكان املبلغ و مهما   –إيداع نقدي  – 1 جمانا 
 مكان اإليداعكان املبلغ و مهما   – ادخاردفرت  يفإيداع نقدي  – 2 جمانا 
 اتشيك"دفع"  – 4  
 المتعامل مدينة على حسابعمليات  أ(         
  دفع شيك – 1  

 وارد من نفس الفرع – 1.1 جمانا 
 وارد من فرع آخر غري الفرع املاسك للحساب – 2.1 جمانا 

 دفع شيك عن بعد  – 2 جمانا 
 دائنة على حساب المتعاملعمليات  ب(        
 للتحصيل إيداع شيك –1  
 على نفس املصرف  مسحوب – 1.1  

 نفس الفرع -1.1 جمانا 
 فروع أخرى -2.1 جمانا 
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I – )عمليات الصندوق )تابع 

 مالحظات
  العمولة مبلغ

 بالدينار)دون الرسوم(
 طبيعة العملية

 ويالتـــالتح – 5  
 المتعامل مدينة على حساب التحويالت الصادرة:  عمليات  –أ   
 حتويل إستثنائي لصاحل:  – 1  

 اجلزائر-على مستوى مصرف السالم طبيعية أشخاصأو بني  ،نفسه –1.1              جمانا 
 اجلزائر-على مستوى مصرف السالمبني أشخاص معنوية  -             2.1 100،00 

 تحويل دائم لصالح:  – 2  
 الجزائر-طبيعية على مستوى مصرف السالمبين أشخاص أو  ،نفسه –             1.2 مجانا 
 اجلزائر-على مستوى مصرف السالمبني أشخاص معنوية -             2.2 100،00 
 متعاملي البنوك األخرى-             3.2 100,00 

 لصالح مستفيدين: ت عّدة تحويال – 3  
 اجلزائر-ملصرف السالم على مستوى نفس الفرع-              1.3 جمانا 

 متعاملالتحويالت الواردة: عمليات دائنة على حساب ال –ب   
 التحويالت الواردة – 1  

 من حساب حلساب لصاحل عميل من نفس الفرع -1.1                 جمانا 
 حتويل من الغري من نفس الفرع -2.1                 جمانا 
 اجلزائر-حتويل من الغري من فرع آخر ملصرف السالم -3.1                 جمانا 
 حتويل من بنك آخر -4.1                 جمانا 
 اخلزينة-حتويل من بريد اجلزائر -5.1                   
 دج 000100  إىل غاية – 1.5.1 حتويل / 50,00 
 دج   0 00500أو يساوي <دج  و 000100 من >  – 2.5.1 حتويل / 200,00 
 دج  1 0000 00أو يساوي <دج  و 000500 من >  – 3.5.1 حتويل / 300,00 
 دج  5 0000 00أو يساوي <دج  و 1 0000 00من>  – 4.5.1 حتويل/ 400,00 
/حتويل 00,006   دج  10 0000 00أو يساوي <دج  و 5 0000 00من>  – 5.5.1 

/حتويل 00,0020   مليون دج 10أكثر من  – 6.5.1 
 حتويل من بنك اجلزائر -6.1                  جمانا 

 التحويالت األخرى الواردة – 2  
 بأنواعها تأمينات ال اسرتجاع – 2.1 جمانا 
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I – )عمليات الصندوق )تابع 
 

 مالحظات
  العمولة مبلغ

 طبيعة العملية بالدينار)دون الرسوم(
   متعامل:  عمليات مدينة على حساب ال االقتطاعات –أ   
 االقتطاعملف  اعتماد – 1  
 عمولة التسيري – 1.1 50.00 
 تسديد أمر اقتطاع 2.1  
  داخل املصرفدينة ة معملي – 1.2.1 جمانا 
 عمليات حول اإلشعار باالقتطاع – 3.1 150,00 
 الرصيدرفض أمر اقتطاع لعدم كفاية  – 4.1 100,00 
 فسخ أمر باالقتطاع ،احتجاج - 5.1 50,00 

  دائنة على  حساب المتعامل:  عمليات  االقتطاعات –ب   
 االقتطاع اعتمادوضع و تسيير ملف  – 1  
 عمولة التسيري – 1.1 مرة واحدة 10.000,00 

 تنفيذ أمر اقتطاع  - 2.1  
 اجلزائر-السالممتعامل ملصرف املستفيد  – 1.2.1 250,00 
 اجلزائر مسحوب عليه-قبل فرع ملصرف السالمرفض من  –                             3.1 250.00 
 فسخ العقد –                             4.1 10.000.00 
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I – )عمليات الصندوق )تابع 

 مالحظات
  العمولة مبلغ

 طبيعة العملية الرسوم(بالدينار)دون 
 مدينة على حساب المتعامل الكمبياالت:  عمليات –أ   
 250,00  اجلزائر-السالم فرع ملصرفمن  االستحقاقمقدمة عند أجل  دفع كمبياالت موطنة 
   دائنة على حساب المتعاملالكمبياالت:  عمليات  –ب   
 250,00  مسحوبة على نفس املصرف حتصيل الكمبياالت 
 خدمات مرتبطة بتسيير الحساب – 8  
 فتح احلساب ) مهما كان نوعه( – 1  

 فتح حساب متنوع )اجلزائر( – 1.1 جمانا 
 فتح حساب )اخلارج( – 2.1 جمانا 

 عمولة تسيري و مسك احلساب  – 2  
 حساب جاري – 1.2 2.500,00 ثالثي
 شيكحساب  – 2.2 000,00 1 سنوي
 INRحساب  – 3.2 5.000,00 سنوي
 CEDACحساب  – 4.2 5.000,00 سنوي

   حساب توفري – 6.2 جمانا 
 موظفي املصرفحساب  – 7.2 جمانا 

 )على مستوى الشباك( تسليم دفاتر الشيكات للعمالء-3  
 سّطرةشيكات غري م -1.3 اجمان 
 سّطرةشيكات م -2.3 اجمان 
 تسليم دفاتر التوفري -3.3 اجمان 
 أسعار دفاتر الشيكات -4.3 اجمان 
 إىل مسكن املتعاملإرسال دفرت الشيكات أو الدفرت  -5.3 مصاريف اإلرسال+   اجمان 
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I – )عمليات الصندوق )تابع 

 مالحظات
  العمولة مبلغ

 طبيعة العملية بالدينار)دون الرسوم(
 بيع الشيكات املصرفية -4  
 املصرف متعامل-1.4 1 500,00 
 اسرتجاع )الغاء( شيك مصريف-2.4 000,00 1 
 (تعاملنيطلب كشف احلساب ) بطلب من امل -5 150,00 
 للمتعامل كل ثالثي كشف احلساب   اعداد وارسال -6 جماين 
 مصاريف البحث  عن امللفات والوثائق-7  
 حمفوظة يف األرشيفوثائق غري   -1.7 500.00 
 األرشيفحمفوظة يف وثائق  -2.7 1000.00 
 مصاريف النشر:-8  
 مصاريف تصوير الوثائق  -1.8 صفحة / 50.00 
 مصاريف نسخ الوثائق  -2.8 صفحة / 100.00 
 بالدينار إغالق حساب -9  
 حساب جاري -1.9 جماين 
  حساب شيك -2.9 جماين 
 بالدينار حسابات أخرى -3.9 جماين 
 (SAISIE ARRET)لدى الغري حجز ما للمدين -10  
 احلجز الوارد -1.10 500,00 1 
 الوارد() (ATD)اىل الغري احلائز اشعار -11               
 الواردشعار اإل -1.11             3000،00 
 الرتكات -12 000.00 2 
  الصادرة املعارضات -13  
 شيكعلى معارضة   -1.13 ملف /000,00 1 
 األوراق املاليةمعارضة على  -2.13 ملف /000,00 1 
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I – )عمليات الصندوق )تابع 
 

 مالحظات
  العمولة مبلغ

 طبيعة العملية بالدينار)دون الرسوم(
  تأجري صناديق األمانات احلديدية -14  

 الصغري   احلجم -1.14 000,00 5 سنوي
 املتوسط احلجم -2.14 000.00 8 سنوي
 الكبري احلجم -3.14 000.00 10 سنوي

 وظفي املصرفمل تأجري صناديق األمانات احلديدية -15  
 الصغري   احلجم -1.15 500,00 2 سنوي
 املتوسط احلجم -2.15 000,00 4 سنوي
 الكبري احلجم -3.15 000,00 5 سنوي

 صندوق بريد تأجري  - 16 000.00 2 
 احلديديةصناديق األمانات مقابل  الكفالة -17 000.00 10 
 وظفي املصرفمل الكفالة مقابل صناديق األمانات احلديدية -18 جمانا 
 طلب معلومات جتارية:  -19  
 كو على البن -1.19 500.00 2 
 على املؤسسات -2.19 500.00 2 
 توقيعالالتصديق على  -20 000.00 2 
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II –  األعمال المصرفية اإللكترونيةE-banking 

 
   II.1 -  خدمة السالم مباشر بريميوم»  AL SALAM MOUBACHIR PREMIUM «

 على المتعاملين "األفراد" و "المهنيين"             المعروضة 
 

 الخدمة (رسومال)دون  العمولة مبلغ ()دون الرسوممبلغ االشتراك
 االطالع على األرصدة   
 مراجعة األرصدة   
  العمليات األخرية)كشف احلساب أو العمليات(االطالع على   
   البحث عن عمليات على احلساب جمانا 
دج/شهر/مهما كان عدد  00,150

 حتميل كشوف احلسابات   احلسابات

 طبع كشوف احلسابات    
 طبع رقم التعريف املصريف   
 التحويل بني حسابات نفس املتعامل يف نفس الفرع   
 حسابات المتعاملين في نفس الفرعالتحويل بين    
 الجزائر-التحويل بين فروع مصرف السالم   

 التحويل بني فروع بنوك اخرى حتويلدج/ 100.00 

 ادخال التحويالت املكثفة حتويلدج/ 50.00 
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II.2 –  خدمات السالم سمارت بنكنغ بريميوم حزمة "SMART BANKING 
PREMIUM"  السالم الجزائرويمباي مصرف "وWIMPAY BY AL SALAM 
ALGERIA "المتعاملين "األفراد" و "المهنيين" المعروضة على 

 
 الخدمة (رسومال)دون  العمولة مبلغ (رسومال)دون مبلغ االشتراك

 على جهاز كمبيوتر                                      
 االطالع على األرصدة   
 مراجعة األرصدة   
  االطالع على العمليات األخرية)كشف احلساب أو العمليات(  
   البحث عن عمليات على احلساب   
دج/شهر/مهما كان عدد  00,200

 حتميل كشوف احلسابات   احلسابات

 طبع كشوف احلسابات  جمانا  
 طبع رقم التعريف املصريف   
 التحويل بني حسابات نفس املتعامل يف نفس الفرع   
 التحويل بين حسابات المتعاملين في نفس الفرع   
 الجزائر-التحويل بين فروع مصرف السالم   

 التحويل بني فروع بنوك اخرى حتويلدج/ 100.00  

 ادخال التحويالت املكثفة حتويلدج/ 50.00 

 على الهاتف الذكي أو اللوحة الرقمية                     
 العملياتاالطالع على األرصدة واخر   
 فرز والبحث عن العمليات على كشف احلساب  
 حماكاة على التمويالت ) العقاري و االستهالكي(  
 حمّول العمالت  
 االتصال الدائم مع املصرف جمانا 
 التحويل بني حسابات نفس املتعامل يف نفس الفرع  
 التحويل بين حسابات المتعاملين في نفس الفرع  
 الجزائر-بين فروع مصرف السالمالتحويل    

 التحويل بني فروع بنوك اخرى حتويل/دج  100.00 

 WIMPAYعلى تطبيق "ويمباي   
 "WIMPAYعبر  "ويمباي  الدفعتحويل األموال أو  مجانا 
 "WIMPAYالسداد عبر "ويمباي  مجانا 

المتعاملين على عاتق عمولة 
 " WIMPAY"ويمباي عملية الدفع مبلغ العملية مهما كاندج  8.00 " و "المهنيين"تجار"ال

ال يتم اقتطاع أي عمولة على حساب المتعامل المشتري خالل عمليات الدفع المنجزة اتجاه مالحظة: 
 البائع القابل للدفع عبر "ويمباي".
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II.3 -  حزمة خدمة السالم مباشر بريميوم" AL SALAM MOUBACHIR PREMIUM " 
المعروضة على "  WIMPAY BY AL SALAM ALGERIA  الجزائرويمباي مصرف السالم "و

 المؤسسات

 الخدمة (رسومال)دون  العمولة مبلغ (رسومال)دون مبلغ االشتراك
 االطالع على األرصدة   
 مراجعة األرصدة   
  االطالع على العمليات األخرية)كشف احلساب أو العمليات(  
   البحث عن عمليات على احلساب  جمانا 
دج/شهر/حساب مع ختفيض  00,600
 حتميل كشوف احلسابات   على كل حساب إضايف 50%

 طبع كشوف احلسابات    
 طبع رقم التعريف املصريف   
 التحويل بني حسابات نفس املتعامل يف نفس الفرع  
 التحويل بني حسابات املتعاملني يف نفس الفرع حتويلدج/50.00  
 اجلزائر-التحويل بني فروع مصرف السالم حتويل/دج  50.00 

 التحويل بني فروع بنوك اخرى حتويل/دج  150.00 

 ادخال التحويالت املكثفة حتويل/للوحدة/دج  50.00 

 WIMPAYعلى تطبيق "ويمباي   
المتعاملين عمولة على عاتق 

   عملية الدفع مبلغ العملية مهما كاندج  8.00 " و "المهنيين"تجار"ال
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II.4 - "  حزمة خدمات السالم سمارت بنكنغ بريميومSMART BANKING PREMIUM وويمباي  "
 المعروضة على المؤسسات " WIMPAY BY AL SALAM ALGERIAمصرف السالم الجزائر" 

 الخدمة (رسومال)دون  العمولة مبلغ (رسومال)دون مبلغ االشتراك
 على جهاز كمبيوتر  
 االطالع على األرصدة   
 مراجعة األرصدة   
  االطالع على العمليات األخرية)كشف احلساب أو العمليات(  
   البحث عن عمليات على احلساب  جمانا 
  %50دج/شهر/حساب مع  00,650

على كل  ختفيض (دج600,00 )من 
  حساب إضايف

 حتميل كشوف احلسابات 

 طبع كشوف احلسابات    
 رقم التعريف املصريفطبع    
 التحويل بني حسابات نفس املتعامل يف نفس الفرع  
 التحويل بني حسابات املتعاملني يف نفس الفرع حتويل/دج  50.00 
 اجلزائر-التحويل بني فروع مصرف السالم حتويل/دج  50.00 

 التحويل بني فروع بنوك اخرى حتويل/دج  150.00 

 ادخال التحويالت املكثفة حتويل/للوحدةدج/ 50.00 

 على الهاتف الذكي أو اللوحة الرقمية  
 االطالع على األرصدة واخر العمليات  
 فرز والبحث عن العمليات على كشف احلساب  
 حماكاة على التمويالت ) العقاري و االستهالكي( جمانا 
 حمّول العمالت  
 االتصال الدائم مع املصرف  
 حسابات نفس املتعامل يف نفس الفرعالتحويل بني   
 التحويل بني حسابات املتعاملني يف نفس الفرع حتويل/دج   50.00 
 اجلزائر-التحويل بني فروع مصرف السالم حتويل/دج  50.00 

 التحويل بني فروع بنوك اخرى حتويل/دج  150.00 

 WIMPAYعلى تطبيق "ويمباي   
المتعاملين عمولة على عاتق 

   عملية الدفع مبلغ العملية مهما كاندج  8.00 " و "المهنيين"تجار"ال
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II.5 –  خدمة السالم مباشر الذهبية»  AL SALAM MOUBACHIR GOLD «  وويمباي مصرف
 المعروضة على المؤسسات " WIMPAY BY AL SALAM ALGERIAالسالم الجزائر" 

 الخدمة (رسومال)دون  العمولة مبلغ (رسومال)دون مبلغ االشتراك
 االطالع على األرصدة   
 مراجعة األرصدة   
  االطالع على العمليات األخرية)كشف احلساب أو العمليات(  
   البحث عن عمليات على احلساب  جمانا 

 حتميل كشوف احلسابات    
 طبع كشوف احلسابات    
 طبع رقم التعريف املصريف   
 دمج احلسابات  
 / جبايتك RTGSوارد عبر مستعجلتحويل   

دج/شهر/حساب مع  000,00 1
 على كل حساب إضايف %50ختفيض 

 دج 1 500,00 
 مليون دج  1 إىل غاية 

 مليون دج 5 أو يساوي مليون دج و أقل من 1أكثر من   دج 2 000,00  

 مليون دج 10أو يساوي  مليون دج و أقل 5أكثر من   دج 3 000,00 

 مليون دج 10أكثر من   دج  10 000,00 

 التحويل بني حسابات نفس املتعامل يف نفس الفرع  جمانا 
 التحويل بني حسابات املتعاملني يف نفس الفرع حتويل/دج  50.00  
 اجلزائر-التحويل بني فروع مصرف السالم حتويل/دج  50.00 

 التحويل بني فروع بنوك اخرى حتويل/دج  150.00 

 املكثفةادخال التحويالت   

 ارسال ملفات التحويالت املكثفة حتويل/للوحدةدج/ 50.00 
 اتاحة امللفات  
 WIMPAYعلى تطبيق "ويمباي   

المتعاملين عمولة على عاتق 
   عملية الدفع مبلغ العملية مهما كاندج  8.00 " و "المهنيين"تجار"ال
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II.6 –  الذهبية  مباشرخدمة السالم حزمة»  SMART BANKING GOLD «  وويمباي مصرف السالم
 المعروضة على المؤسسات " WIMPAY BY AL SALAM ALGERIAالجزائر" 

 

 الخدمة (رسومال)دون  العمولة مبلغ (رسومال)دون مبلغ االشتراك

  
 على جهاز كمبيوتر

 االطالع على األرصدة   

 مراجعة األرصدة   

  األخرية)كشف احلساب أو العمليات(االطالع على العمليات   

   البحث عن عمليات على احلساب  جمانا 

 حتميل كشوف احلسابات     

 طبع كشوف احلسابات    

 طبع رقم التعريف املصريف   

 دمج احلسابات  
دج/شهر/حساب مع  050,00 1

 (دج000,00 1 )من   50%
 على كل حساب إضايف ختفيض

 

 / جبايتك RTGSوارد عرب مستعجلحتويل        
 مليون دج  1 إىل غاية  دج  1 500,00  

 مليون دج 5 أو يساوي مليون دج و أقل من 1أكثر من   دج  2 000,00 

 مليون دج 10أو يساوي  مليون دج و أقل 5أكثر من   دج 3 000,00 

 مليون دج 10أكثر من   دج 10 000,00 

 املتعامل يف نفس الفرعالتحويل بني حسابات نفس  جمانا 

 التحويل بني حسابات املتعاملني يف نفس الفرع دج/حتويل  50.00 

 اجلزائر-التحويل بني فروع مصرف السالم دج/حتويل  50.00 

 التحويل بني فروع بنوك اخرى حتويل/دج  150.00 

 ادخال التحويالت املكثفة  

 التحويالت املكثفةارسال ملفات  حتويل/للوحدة/دج50.00   

 اتاحة امللفات  
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 على الهاتف الذكي أو اللوحة الرقمية                     

 االطالع على األرصدة واخر العمليات  

 فرز والبحث عن العمليات على كشف احلساب  

 حماكاة على التمويالت ) العقاري و االستهالكي( جمانا 

 حمّول العمالت  

 الدائم مع املصرفاالتصال   

 التحويل بني حسابات نفس املتعامل يف نفس الفرع  

 التحويل بني حسابات املتعاملني يف نفس الفرع دج/حتويل 50.00  

 اجلزائر-التحويل بني فروع مصرف السالم دج/حتويل  50.00 

 التحويل بني فروع بنوك اخرى دج/حتويل  150.00 

 WIMPAYعلى تطبيق "ويمباي   

المتعاملين عمولة على عاتق 
 " و "المهنيين"تجار"ال

   عملية الدفع مبلغ العملية مهما كاندج  8.00

 
 

II.7-ويمباي مصرف السالم الجزائر" المتعاملين "األفراد" لاستعمال  سقوفWIMPAY BY AL 
SALAM ALGERIA " 

 .دج100السقف األدنى للعملية: 
 دج 10 000السقف األقصى للعملية: 

 دج 10 000السقف األقصى لالستعمال اليومي: 
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III -   الصرف اليدوي 
 طبيعة العملية  بالدينار)دون الرسوم( العمولة مبلغ مالحظات

 الصرف اليدوي    .1  
  متعامل مصرف السالم اجلزائر دج 000.00 1 
 (عمالت أجنبية الصرف اليدوي )بيع -1.1         متعامل عابر دج 500.00 1 
موظفي مصرف السالم  اجمان 

 اجلزائر)األصول والفروع(
  

 (عمالت أجنبية صرف يدوي )شراء -2.1         اجمان 
 (حج -سحب الشيكات ) تسليم شيك بنكي عمرة     2 دج 500.00   

 
 

 

IV -   مضاءاتاالعتمادات باإل 

 العمليةطبيعة  (دون الرسوم) العمولة مبلغ مالحظات  
 .مبا يف ذلك الكفاالت اجلمركية  ضمان أو  ضمانات السداد  اتكفاالت و خطابالتزام بالضمان االحتياطي ،

 (4لكفالة و الضمان ) -1
مع 

 3.000،00اقتطاع
دج مّرة واحدة فقط 
عند وضع االلتزام  
وخالل مّدة سريانه 
حسب مبدأ الثالثي 
 املتحرك والغري جمزأ

 % 100مغطى بتأمني نقدي بنسبة  -1.1 1.00%
 % ( 50 ≤%و  100) >مغطى بتأمني نقدي بنسبة  -2.1 2.00%
 % ( 30 ≤%و  50) >مغطى بتأمني نقدي بنسبة   -3.1 % 2.50
 ( % 30) >مغطى بتأمني نقدي بنسبة  -4.1 3.00%
 مغطى بتأمني نقدي غري  - 5.1 % 4.00

 تكاليف أخرى - 2   
 امللف فتح أو تسيري تكاليف -1.2 دج 000,00 3 امللفيوم فتح 

 تكاليف التعديل -2.2       دج 000,00 1 يوم تعديل امللف
 (5) تكاليف اإللغاء -3.2       دج 000,00 1 يوم إلغاء امللف

 

 (  ال تقتطع عموالت االلتزام عند تعديل مدة صالحية الكفاالت وفقا لقرار اهليئة الشرعية4)
 إلغاء بطلب املتعامل( 5)

 V -   مختلفةوالت عم تكاليف و 
   طبيعة العملية )دون الرسوم( العمولة مبلغ

 دورة االستغالل(-اعتماد ايجاري-)استثمارعمولة دراسة ملفات التمويل – 1 
 دج  10.000.000،00إىل غاية     1.1            دج30.000،00
 دج 000,00 000 50دج إىل   000,00 000 10أكثر من      2.1            دج80.000،00
 دج  50.000.000،00أكثر من     3.1            دج 120.000،00

 عمولة دراسة ملفات التمويل المغطاة كليا بضمانات نقدية -2  
 طلب متويل       1.2            دج 000,00 10

 مراجعة سقف التمويل  2.2            دج 5   000,00
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-VIالبطاقات المصرفية 

 VI.1-  البطاقة الدولية فيزاVISA 
 المطبقة على المتعاملين « VISA »أ( تسعيرة بطاقة الدولية فيزا   

 طبيعة العملية )دون الرسوم(العمولة مبلغ
 االشتراك السنوي  
 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع - 1 سنة/دج 000,00 2
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 دج/سنة  000.00 4
 GOLD   البطاقة الذهبية- 3 سنة /دج 500,00 6

 PLATINIUM  البالتينية  البطاقة- 4 سنة /دج 000,00 14
 التعبئة  

 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 دج 000,00 1
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 /
 GOLD   الذهبيةالبطاقة  -3 /
 PLATINIUM  البالتينية  البطاقة -4 /
  االسترداد الكلي للرصيد مع اإللغاء  

 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 جمانا 
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 /
 GOLD   البطاقة الذهبية -3 /
 PLATINIUM  البالتينية  البطاقة -4 /

  اصدار البطاقةالمعارضة دون إعادة  
 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 دج 000,00 1
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 دج  000.00 1
 GOLD   البطاقة الذهبية -3 دج 200,00 1
 PLATINIUM  البالتينية  البطاقة -4 دج 500,00 1
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  المعارضة مع إعادة اصدار البطاقة 
 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 دج 000,00 2
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 دج 000.00 4
 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   دج 500,00 6

 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 دج 000,00 14
  بطاقة متلفة إعادة اصدار 

 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 دج 000,00 2
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 دج 000.00 4
 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   دج 500,00 6

 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 دج 000,00 14
 إعادة حساب الرمز السري 

 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 دج 000,00 1
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 /

 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   دج 000,00 1
 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 دج 000,00 1
 VISAعلى عمليات  تمعالجة االحتجاجا دج 800,00  

 للبطاقة  التجميد المؤقت 
 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 جمانا
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 جمانا
 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   جمانا
 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 جمانا
 إلغاء البطاقة 
 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 جمانا
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 جمانا
 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   جمانا
 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 جمانا
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 المطبقة على موظفي مصرف السالم الجزائر « VISA »ب( تسعيرة بطاقة الدولية فيزا 
 

 طبيعة العملية )دون الرسوم(العمولة مبلغ
 االشتراك السنوي 
 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 سنة/دج 000,00 1 
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 دج/سنة 500.00 1
 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   سنة /دج 000,00 3
 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 سنة /دج 000,00 6
 التعبئة  

 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 جمانا
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 /
 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   /
 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 /
  للرصيد مع اإللغاء الكلياالسترداد   

 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 جمانا 
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 /
 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   /
 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 /

  المعارضة دون إعادة اصدار البطاقة 
 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 جمانا
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 /

 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   جمانا
 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 جمانا
  المعارضة مع إعادة اصدار البطاقة 

 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 دج 000,00 1
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 دج 500.00 1
 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   دج 000,00 3
 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 دج 000,00 6
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  بطاقة متلفة إعادة اصدار 
 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 دج 000,00 1
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 دج 500.00 1
 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   دج 000,00 3
 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 دج 000,00 6

 إعادة حساب الرمز السري 
 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 جمانا
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 جمانا
 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   جمانا
 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 جمانا

 VISAعلى عمليات  تمعالجة االحتجاجا  جمانا 
 للبطاقة  التجميد المؤقت 
 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 جمانا
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 جمانا
 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   جمانا
 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 جمانا
 إلغاء البطاقة 
 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع  - 1 جمانا
 CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية - 2 جمانا
 GOLD   البطاقة الذهبية -3                   جمانا
 PLATINIUM  البالتينية البطاقة -4 جمانا

 

 

 

 

 

 

 

 المطبقة على المتعاملين وموظفي مصرف  « VISA » ت( تسعيرة عمليات البطاقة الدولية فيزا
 السالم الجزائر     

 

 « INTERNET » و األنترنت « TPE »الدفع بواسطة جهاز الدفع اإللكتروني  
 منطقة األورو-1 من مبلغ الدفع    %1.00
 خارج منطقة األورو  -2 من مبلغ الدفع   3,00 %

  » « DABآلي السحب على موزّع  
 منطقة األورو-1 من مبلغ السحب % 1,50أورو +  2  
 خارج منطقة األورو 2 من مبلغ السحب   %3.00أورو +  2   
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 "Sans Contact الالتالمسية"  VISA البطاقة الدولية فيزاأسقف استعمال  (ث
 

 نوع البطاقة الالتالمسية( عمليات 03تراكم الثالثة  )  سقف
 PREPAYEEالبطاقة املسبقة الدفع   أورو 20
أورو 20  CLASSIQUEالبطاقة الكالسيكية  
أورو 50  GOLD   البطاقة الذهبية 
أورو 50  PLATINIUM  البالتينية البطاقة  

 
    VI.2-  البطاقة ما بين البنوك« CIB »   

 "OUMNIYATIوأمنيتي "  "AMINAآمنة " « CIB » بين البنوك  ماالبطاقة  -أ

 "OUMNIYATIوأمنيتي "  "AMINAآمنة " « CIB » بين البنوك  ماالبطاقة  تكاليف-1
 طبيعة العملية العمولة مبلغ

 تسليم البطاقة 
   CLASSIQUE البطاقة الكالسيكية-1 جمانا 

  PREMIUM  برمييوم البطاقة-2 جمانا
 GOLD البطاقة الذهبية-3 جمانا

 المتعامل  تسليم البطاقة الثانية لنفس حساب  دج 500.00 
 لموظفي المصرفتسليم البطاقة  جمانا
 تعويض أو تسليم بطاقة ثانية لنفس حساب موظفي المصرف جمانا

 التكاليف السنوية لتسيير خدمات البطاقة المسلمة لموظفي المصرف دج 450.00
 التكاليف السنوية لتسيير خدمات البطاقة المسلمة لمتعاملي المصرف 

   CLASSIQUE البطاقة الكالسيكية-1  سنويا /دج 450.00
  PREMIUM  برمييوم البطاقة- 2 سنويا /دج 550.00
 GOLD البطاقة الذهبية- 3 سنويا /دج 650.00

  للبطاقة  الرمز السري اصدار دج  200.00
 مرة أخرى للبطاقةالرمز السري  اصدارإعادة  دج  200.00
 متعاملبطلب من المرة أخرى بطاقة سارية الصالحية  عادة اصدارإ 
   CLASSIQUE الكالسيكيةالبطاقة - 1 دج 450،00
  PREMIUM  برمييوم البطاقة- 2 دج 550،00
 GOLD البطاقة الذهبية- 3 دج 650،00
 إلغاء البطاقة جمانا
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 "OUMNIYATI"  وأمنيتي "AMINAآمنة "«  CIB» البطاقة ما بين البنوك  عموالت عمليات  -2 
 

 الجزائر السالم سحب من موزع آلي لمصرف -1 
 موظفي مصرف السالم -1.1 دج9,00 
 متعاملي مصرف السالم -2.1 دج 20,00 
 ب من موزع آلي للبنوك األخرى سح -2 
 موظفي مصرف السالم -1.2 دج29,41
 متعاملي مصرف السالم  -2.2 دج 29,41
 سحب من رصيد غير كاف -3 دج 500،00
 معاينة الرصيد  -4 
 موظفي مصرف السالم -1.4 دج 5,00

 متعاملي مصرف السالم  -2.4 دج 10,00
 تسوية النزاعات -5                   دج 700،00

 على البطاقة  المعارضة-6                   دج 000,00 1
 " TPEتأجير جهاز الدفع عن بعد "-7                   شهريا 000,00 1

 "TPEجهاز الدفع عن بعد " بواسطةمتعاملين فواتير ال دفع-8                   اجمان
  

 

    "AFFAIRE"أعمال  CIB   بين البنوك  ماالبطاقة  -ب
  "Affaireتكاليف وعموالت عمليات البطاقة ما بين البنوك "أعمال 

 طبيعة العملية العمولة مبلغ
 االشتراك السنوي أو إعادة اصدار :-مصاريف اإلصدار 1- 

   CLASSIQUE البطاقة الكالسيكية-1.1       سنويا000,00 2 
  GOLD البطاقة الذهبية-2.1       سنويا000,00 3 
 (Code E-Commerce)    تفعيل/ الغاء تفعيل رمز التجارة االلكترونية -2 مجانا
 "TPEجهاز الدفع عن بعد "عمولة التسديد على  -3 مجانا
 (E-Commerceااللكترونية    )التجارة عمولة التسديد لعمليات  -4 مجانا

 مصرف السالم الجزائرل من موزع آلي عمولة السحب -5   20,00
 للبنوك األخرىعمولة السحب من موزع آلي  -6 29,41

 إعادة اصدار الرمز السري للبطاقة -7 500,00
 التجميد المؤقت  للبطاقة -8 مجانا

 تفعيل البطاقة بعد التجميد المؤقت -9 200,00
 اعادة اصدار بطاقة اخرى على البطاقة دون  المعارضة-10 500,00

 بطاقة اخرى صداراإعادة  معالمعارضة  على البطاقة  -11 000,00 2
 الغاء البطاقة -12 500,00

 السحب والتسديد االحتجاجات على عمليات -13 000,00 1
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االلكترونيتسعيرة انضمام واشتراك البائع عبر األنترنت لبوابة الدفع   .3- V   
 تكلفة االنضمام إلى قاعدة التسديد باالنترنت                  9-  000,00 50

 : تكلفة االشتراك-10                   
 عملية سنويا 1000إلى  0من  -1.10                        /

 سنويا عملية 000 10إلى  1001من  -2.10                        سنويا 000,00 10
 عملية سنويا 000 50إلى  001 10من  -                       3.10 سنويا  000,00 50
 عملية سنويا 000 100إلى  001 50من  -                       4.10  سنويا 000,00 100
 سنويا 000 100أكثر من  -5.10                        سنويا 000,00 150

 

حسب عدد العمليات المنجزة خالل السنة السابقة. االشتراكتحّدد تكاليف   
 

     VI.4- تسعيرة العمليات عبر جهاز الدفع عن بعد« TPE »   و األنترنت« INTERNET » 
 أ( عمليات ما بين البنوك  
 "TPEعمليات الدفع ما بين البنوك عبر جهاز الدفع عن بعد " -1أ.   

 رسومالالعمولة دون  مبلغ العملية
 دج 6,00 دج =000,00 2أو  <دج و  100,00 =أو > 
 من مبلغ العملية %0.25دج +  1,00 دج =000,00 5أو  <دج و  000,00 2 >
 من مبلغ العملية %0.20دج +  1,00 دج =000,00 30أو  <دج و  000,00 5 >
 من مبلغ العملية %0.15دج +  1,00 دج =000,00 60أو  <دج و  000,00 30 >
 من مبلغ العملية %0.10دج +  1,00 دج =000,00 200أو  <دج و  000,00 60 >

 دج   201,00دج =  200,00دج +  1,00 دج> 000,00 200 
 
 

 "INTERNETببطاقات ما بين البنوك والذهبية عبر األنترنت "عمليات الدفع  -2أ.
 

 رسومالالعمولة دون  مبلغ العملية
 مع: % من مبلغ العملية0.7    كان مبلغ العمليةمهما   

 

 = دج 10.00سقف أدنى للعمولة 
 = دج 300.00سقف أقصى للعمولة 

 
 عمليات السداد ما بين البنوك   -3أ.

 دج TPE" 2,00جهاز الدفع عن بعد " سداد الدفع عبر 
  دج   INTERNET" 8,00األنترنت " سداد الدفع عبر
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 ب( عمليات ما بين فروع المصرف
 عمليات الدفع ما بين فروع المصرف   -1ب.

 مهما كان مبلغ العملية  دج TPE" 10,00جهاز الدفع عن بعد " عمليات الدفع عبر
 مهما كان مبلغ العملية  دج INTERNET" 10,00األنترنت " عمليات الدفع عبر

 
 دج 100,00األدنى لمبلغ الدفع هو الحد مالحظة:

 
 

 عمليات سداد الدفع ما بين فروع المصرف  -2ب.
  
 مهما كان مبلغ العملية  دج TPE" 2,00جهاز الدفع عن بعد " عمليات الدفع عبر
 مهما كان مبلغ العملية  دج INTERNET" 8,00األنترنت " عمليات الدفع عبر

 
 حسب نوع البطاقة كالتايل:بني السحب واإليداع  املوزّعاألسبوعي يتم حتديد السقف  :مالحظة

  البطاقة ( الكالسيكيةClassique):  50 من الدخل الشهري 
  برمييومالبطاقة  (Premium)  80اىل  % 50: من من الدخل الشهري 
  البطاقة( الذهبيةGold )   :100   من الدخل الشهري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 
 
 
 

 

 

 

 دج 000,00 3 =تكاليف سويفت    *(**)**

 المستندية وفقا لقرار الهيئة الشرعية(  ال تقتطع عموالت االلتزام عند تعديل مدة صالحية االعتمادات 6)

 IIملحق رقم 
 المطبقة على عمليات التجارة الخارجيةالشروط 

 طبيعة عمليات التجارة اخلارجية )دون الرسوم( العمولة مبلغ مالحظات  
 االستيرادعمليات  أوال:

 
 I.  مستندات مقابل الدفع أو  لالستيرادستندية ماعتمادات (

 القبول(

 التوطني -1       دج 000,00 3 يوم التوطني

دج+ تكاليف  000,00 3 امللف يوم فتح
 *****سويفت

 امللففتح  -2      

+ تكاليف  دج500,00 3 يوم التعديل
 *****سويفت

 التعديل  عمولة -3      

دج + تكاليف  000,00 3 اإللغاءيوم 
 *****سويفت

 عمولة اإللغاء -4      

 (6)   االلتزام -  5  

 تسديد يوم العملية

لكل ثالثي غري قابل  % 0,25
 500,00 2للتقسيم مع حد أدىن 

 دج

 مع تشكيل مؤونة -1.5          

لكل ثالثي غري قابل  % 0,65
 500,00 2للتقسيم مع حد أدىن 

 دج

 بدون تشكيل مؤونة -2.5          

 البيع باالجلعمولة االعتماد املستندي املمّول ب -3.5           جمانا 

 عمولة التسديد -4.5           *****تكاليف سويفت لدى بنك اجلزائر يوم التنفيذ

 عمولة الصرف بنك اجلزائر – 6      ‰ 1,00 لدى بنك اجلزائر يوم التنفيذ

 المستندي لالستيراد بوالص التحصيل .II )دون الرسوم( العمولة مبلغ مالحظات  

 التوطني -1 دج 3.000،00 يوم التوطني
  عمولة التسديد -2 *****تكاليف سويفت لدى بنك اجلزائر يوم التنفيذ
 عمولة الصرف بنك اجلزائر – 3 ‰ 1,00 لدى بنك اجلزائر يوم التنفيذ

 عمولة القبول – 4 دج 500,00 3 
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 عمليات التجارة الخارجية )تابع(
 للخارج ) التحويالت الحرة( (دفعتحويل )أمر  .III )دون الرسوم( العمولة مبلغ مالحظات  

 التوطني .1 دج 000,00 3 تاريخ التوطني
 عمولة التسديد .2 *****تكاليف سويفت لدى بنك اجلزائر يوم التنفيذ
 عمولة الصرف بنك اجلزائر .3 ‰ 1,00 لدى بنك اجلزائر يوم التنفيذ

 حد أدىن    ‰ 1,00 
 دج 000,00 10

 -IV ( 100خطاب ضمان لغياب وثائق النقل )مغطى% 

 عمولة التحويل -V جمانا 

  
VI- "عمولة ومصاريف االعتماد المستندي المساندSBLC الضمانات( "

 الدولية الصادرة(
 اقتطاع مرة واحدة فقط عند

 التسليم
 دج 000,00 15

 . تكاليف فتح امللف/التسيري1 

 (%100 <. عمولة )مؤونة 2  السنة %3,00 
 

سوق الصرف ما   المتعّلق بسوق الصرف ما بين المصارف  2020مارس  15المؤرخ يوم  04-20طبقا ألحكام نظام بنك الجزائر رقم 
، فإن األسعار المفوترة للمتعاملين ال ينبغي في اي حال من األحوال أن  الصرفوبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة وبأدوات تغطية خطر 

 من متوسط السعر المرّجح المسّدد من طرف المصرف عند شراء كل عملة صعبة بتاريخ تحديد القيمة المعنّية.   ‰ 1,00تتجاوز 

 
 دج 000,00 3 =تكاليف سويفت    *(**)**
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 الخارجية )تابع(عمليات التجارة 
 طبيعة عمليات التجارة الخارجية )دون الرسوم( العمولة مبلغ مالحظات

 ثانيا: عمليات التصدير  
 عمليات التصدير المصرفي التوطين -  1  

 التوطني -1.1 دج 000,00 4 تاريخ التوطني
 التوطني إلغاء  -2.1 دج 500,00 2 تاريخ اإللغاء

تقع   ،شروط خمالفة باستثناء)  للتصديرستندية ماعتمادات  –  2  
 (لدفعالعموالت على عاتق اآلمر با

 تأكيد االعتماد املستندي -1.2 حالة حبالة غري جمزَأحرك الاملت الثالثي  
 امللففتح تبليغ  – 2.2 دج5.000,00 حد أدىن%   0.10 تبليغتاريخ ال
 التفاوض -3.2 دج 5.000.00  حد أدىن%   0.15 تفاوضتاريخ ال

 الدفع -4.2 دج5.000,00حد أدىن %  0.10 الدفع  تاريخ
 التعديل – 2.5 دج 3.000,00 تاريخ التعديل
 معزز مستنديإلغاء إعتماد  – 6.2 دج 3.000,00 تاريخ اإللغاء

 املستنداتإرسال فحص و  -7.2 دج 3.000,00 إرسال املستنداتتاريخ 

 أدىنحد %   0.10 يوم قبل تاريخ العملية
 مصاريف املراسلة+دج2.000,00

 عمولة مراجعة  املستندات-8.2

 قبول أو االلتزام بالدفع املؤجل -Quater mob 9.2 حد أدىن%   0.50 تاريخ التنفيذ
 طلب االشعار -10.2 دج + مصاريف سويفت 500,00 تاريخ التنفيذ
 األموال عند التصدير )عمليات جتارية(ترحيل  -11.2 دج5.000,00حد أدىن     0.10% تاريخ التنفيذ
 ترحيل األموال حلسابات بالعملة الصعبة )عمليات غري جتارية( -12.2 دج 1.500,00 تاريخ التنفيذ
 ارسال طلبات اىل بنك اجلزائر -13.2 دج للملف10.000,00 تاريخ التنفيذ
 أو الربيد السريع( DHLمصاريف ارسال الوثائق ) -14.2 وزيادة بالنسبة لوزن الضرف دج5.000,00 تاريخ اإلرسال

) ترسل املستندات يف حدود املستطاع بواسطة بريد  
ختصم العموالت مباشرة من حساب اآلمر  ،خاص

 ( لدفع با

 /أو المستندي( : بوالص التحصيل  )العاديالتحصيل  –3
 التصدير

 فتح امللف – 1.3 دج3.000،00 تاريخ الفتح
 تعديل امللف – 2.3 دج 5.000,00 تاريخ التعديل
 إلغاء امللف – 3.3 دج 2.000,00 تاريخ اإللغاء

دج/الورقة التجارية + مصاريف 2.000،00 احلد األدىن   تاريخ اإلرسال
DHL 

 إرسال األوراق التجارية البسيطة للتحصيل – 4.3

 األوراق املستندية للقبول أو للتحصيلإرسال  – DHL 5.3دج/الورقة التجارية + مصاريف 5.000،00 تاريخ اإلرسال
 اإلشعارطلب  – 6.3 طلب دج / 2.000,00 +تكاليف سويفت

 وارد ملوضوع التحصيليل و حت – 7.3 جمانا 
 ترحيل األموال عند التصدير )عمليات جتارية( -8.3 دج5.000,00حد أدىن     0.10% تاريخ التنفيذ
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 طبيعة عمليات التجارة الخارجية )دون الرسوم( العمولة مبلغ مالحظات
 الترحيل الحر -4  

 عمولة فتح ملف – 1.4 دج 3.000،00 تاريخ الفتح
 عمولة اإللغاء – 2.4 دج 2.000,00 تاريخ العملية
 ترحيل األموال عند التصدير )عمليات جتارية( -3.4 دج5.000,00حد أدىن     0.10% تاريخ التنفيذ

 

 

 

 طبيعة عمليات التجارة الخارجية )دون الرسوم( العمولة مبلغ مالحظات
لصالح الضمانات المقابلة الصادرة من بنوك أجنبية من أجل وضع ضمانات  -أ    

 )******( المتعاملين الجزائريين
 فتح و تأسيس امللف - 1 أورو مرة واحدة  150,00 تاريخ الفتح

 التسيريعمولة  - 2 أورو مرة واحدة 150,00  تاريخ اإلصدار
خالل   غري جمزَأحرك الاملت الثالثي

 كل مّدة الضمان

 االلتزام - 3   من مبلغ الضمان %  0,25

 مصاريف التعديل - 4 أورو 300,00 تاريخ التعديل
 تكاليف التنفيذ - 5 أورو 300,00 تاريخ التنفيذ

 (TVA)الرسم على القيمة املضافة  - 6 %19 وفقا لقانون املالية
 مصاريف خمتلفة )سويفت، فاكس،...اخل( - 7 أورو مقابل دج 80,00 اإلرسالتاريخ 

  مصاريف ارسال ورقة الضمان  - 8 أورو  100,00حد أدىن  تاريخ اإلرسال
 الجزائر لصالح بنوك أجنبية  -الضمانات المقابلة الصادرة من بنك السالم  -ب  ضامنة 

 فتح و تأسيس امللف - 1 دج مّرة واحدة   500,00 3 تاريخ الفتح
 عمولة التسيري -2 دج مّرة واحدة   000,00 5 صدارتاريخ اإل
 عمولة و تكاليف يتحملها املتعامل الوطين وفقا لشروط البنك األجنيب - 3 / /

 

 طبيعة عمليات التجارة الخارجية )دون الرسوم( العمولة مبلغ مالحظات
 أخرى للتجارة الخارجيةعمليات  ثالثا:  
 على الخارجكمبياالت   /تحصيل شيكات    
 

 إضافة مصاريف املراسل
 دج +مصاريف 000,00 5

DHL/شيك 
 حتصيل شيكات بالعملة الصعبة -1

 دج +مصاريف 000,00 5 
DHL/كمبيالة 

 حتصيل  كمبياالت بالعملة الصعبة - 2

  

 **( ميكن لعموالت ومصاريف الضمانات يف اخلارج أن تتحّول وتتغري**)**
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 IIIملحق رقم 
 كضمان المقدمة  عمليات التخمين وإعادة التخمين للممتلكات العقارية 

 

 
 

مقياس أتعاب التخمين أو إعادة التخمين للممتلكات العقارية المقدمة كضمان في اطار تمويل المؤسسات و التمويل العقاري  -1
 لألفراد

 
 األتعاب )بدون رسوم( قيمة العقار

 دج 000,00 25 دج 000,00 000 50أصغر أو يساوي 
دج وأصغر أو يساوي  000,00 000 50أكرب من 

 دج 000,00 000 100
 دج 000,00 50

دج وأصغر أو يساوي  000,00 000 100أكرب من 
 دج 000,00 000 250

 دج 000,00 80

 دج 000,00 100  دج 000,00 000 250أكرب من 
 

 مالحظات المبلغ العقاريمصاريف تنّقل الخبير 
 (02أقصاه يومني ) دج/يوم 000,00 3 اإلطعام
يتم التسديد عندما تكون املسافة أكثر من  دج  000,00 9يتم تسديده إىل غاية  املبيت 

 كلم مع تقدمي الوثائق املبينة )ليلة واحدة(200
 / دج /كم 30,00 استعمال السيارة والتكلفة بالكيلومرت 

يتم التسديد مع تقدمي الوثائق املبينة )تذكرة  / للتنقلوسائل اخرى 
 الطائرة أو القطار(

 
 

 مالحظات المبلغ مصاريف اخرى
   تكوين امللف

 / دج 500,00 2 تقدمي قرص مضغوط
   الصور الرقمية
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 وأعمال البناء أو التهيئة في إطار التمويل العقاري لألفرادمقياس أتعاب التخمين أو إعادة التخمين للممتلكات العقارية  -2
 

 األتعاب )بدون رسوم( قيمة العقار أو األعمال المنفذة )تهيئة أو بناء(
 دج 500,00 12 دج 000,00 500 1أصغر أو يساوي 

دج وأصغر أو يساوي  000,00 500 1أكرب من 
 دج 000,00 000 5

 دج 000,00 20

دج وأصغر أو يساوي  000,00 000 5أكرب من 
 دج 000,00 000 10

 دج 000,00 25 

دج وأصغر أو يساوي  000,00 000 10أكرب من 
 دج 000,00 000 30

 دج 000,00 35

دج وأصغر أو يساوي  000,00 000 30أكرب من 
 دج 000,00 000 60

 دج 000,00 45

 دج 000,00 55  دج 000,00 000 60أكرب من 
 
 

 مالحظات المبلغ تنّقل الخبير العقاريمصاريف 
 (02أقصاه يومني ) دج/يوم 000,00 3 اإلطعام

يتم التسديد عندما تكون املسافة أكثر من  دج  000,00 7يتم تسديده إىل غاية  املبيت 
 كلم مع تقدمي الوثائق املبينة )ليلة واحدة(200

زيارات كحد  3متابعة األشغال من خالل  دج /كم 15,00 استعمال السيارة والتكلفة بالكيلومرت 
 أقصى

يتم التسديد مع تقدمي الوثائق املبينة )تذكرة  / وسائل اخرى للتنقل
 الطائرة أو القطار(

 
 

 مالحظات المبلغ مصاريف اخرى
   تكوين امللف

 / دج 500,00 2 تقدمي قرص مضغوط
   الصور الرقمية
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 IVملحق رقم 
 تعريفات 

 

 
 : آجال عقود التمويل -1

 حتدد اآلجال املتعلقة بعقود التمويل املربمة مع العمالء واملؤسسات املالية كالتايل:
 

 ؛ا( شهر 24ن )و قصري األجل: إىل غاية أربعة وعشر  عقد متويل 
 مبا فيها فرتة السماح( سنوات على األكثر7إىل سبع )( 2)سنتني  األجل: منمتوسط  عقد متويل ، 
 ( سنوات.07طويل األجل: أزيد من سبع ) عقد متويل 

 

 :وطويل األجلمتوسط  التمويلتعريفات بعض المصطلحات المستعملة في اتفاقيات  -2
 

 هناية االستهالكات وتنتهي بتاريخ: تعين املدة اليت تبدأ يف السريان من تاريخ االستعمال األول فرتة االستعمال. 
 أي تاريخ حصول تمويلال يةين تاريخ سريان االتفاقية كما مت حتديده يف اتفاقحيز التنفيذ: تع تمويلتاريخ دخول اتفاق ال ،

 االتفاقية. نصوصوفقا ل تمويلاملستدين على حق استعمال ال
  بعده تمويلتاريخ األقصى الذي ال ميكن للمستدين استعمال الال: تعين تمويلللتاريخ آخر. 
 آخر دفعة تسديد االعتماد.  وتنتهي بتاريخ: تعين الفرتة السارية ابتدءا من تاريخ أول دفعة تسديد تمويلمدة تسديد ال 
 .فرتة السماح: الفرتة املمنوحة للمستفيد من االعتماد إلعداد التجهيزات وانطالق النشاط لبدأ التسديد 

 

 ني:غالبا ما حتتوي فرتة السداد على فرتة مساح وهي الفرتة اليت تفصل ما ب
 األول؛ وتاريخ التسديدتاريخ االستعمال األول  -
 تسديد.وتاريخ أول  االختتامتاريخ  -

 جيب أن يأخذ حتديد فرتة السماح بعني االعتبار بعض األمور خاصة املتعلقة باملشاريع الصناعية:
 اإلنتاج؛ومدة تصاعد وترية  جنازل اإلاجآ -
 اخلارجي؛ لتمويللتسديد االتعاقدية الفرتة  -
 التجهيزات؛ صالحيةمدة  -
 .تمويل املتعاقد عليهتسديد المصدر املشروع واستمرار حياة قيمة التدفق النقدي اخلالص  -

 
 

  مجَزأ:الغير حرك المت الثالثي -3
 كامل أين يبدأ حساب خصم العموالت من تاريخ االلتزام.ثالثي  زَأ هو اجملغري حرك املت الثالثي

   :وكشوف العمليات إشعارات -4
 

املتعلقة بالشروط املطبقة على العمليات املصرفية، يتوجب  1995فيفري  22بتاريخ  95-07بنك اجلزائر رقم ة من تعليم 25حكام املادة طبقا أل
 إيصال كشف قيد للعمليات الدائنة أو املدينة على احلسابات اجلارية أو حسابات الشيك. واملؤسسات املاليةعلى البنوك 

 املتعلقة باحلساب. دورية للعمليات فيتوجب كذلك إرسال كشو كما 
 
. 


